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Arriva heeft het nieuwe contract voor het busvervoer in 
Friesland verworven. Maar Arriva is hierbij niet van plan de 
gehele dienstregeling over te nemen. Zo is de busdienst die 5 
keer per uur stopte bij de halte Rijksweg in Garijp aan de N31, 
teruggebracht naar 2 maal per uur. Dit terwijl tussen Drachten 
en Leeuwarden er wel 6 bussen per uur blijven rijden. 
Garijp, Eernewoude en Oudega zijn  aangewezen op 
deze bushalte en buslijn. En met name voor studenten 
en scholieren is dit een enorme verslechtering. Wanneer 
wij krimp in de buitengebieden willen tegen gaan en onze 
leerlingen en studenten en goede mogelijkheid 

De fractie van de SP Smallingerland vraagt stellen in de 
gemeenteraad om meer duidelijkheid te krijgen maar is 
bang dat net als in andere gemeente besturen de zaak 
doorverwezen wordt naar de provincie. Maar wij vinden 
dat een goed OV voor iedereen moet zijn en dus zeker in 
de gemeente om wiens burgers het gaat er maximaal aan 
invloed aangewend moet worden om de prestatie eisen 
aan Arriva te verscherpen om ervoor te zorgen de huidige 
dienstregeling minimaal te handhaven.

VERSLECHTERING BUS DIENSTREGELING?

December kenmerkt zich door de vele kerstliedjes op 
de radio en terugblikken over het afgelopen jaar. Helaas 
kenmerkt december zich sinds enkele jaren ook door de 
talloze reclames van de zorgverzekeraars op de radio, TV 
en internet sites. Overstappen kan nu nog, daarna zit u er 
weer een jaar aan vast. De meeste vreemde voordelen wordt 
u geboden, zo stunt een warenhuis dat bekend is van haar 
worsten nu met haar zorgpas, waarbij er 10% korting wordt 
gegeven op alles uit hun assortiment. Dit reclame circus kost 
de belastingbetaler ieder jaar 500 miljoen euro! Dit is geld wat 
naar de zorg zelf zou moeten gaan!

De onzinnige reclame, de onduidelijke voordelen en de 
nep invloed die consumenten zouden hebben vind ik één 
van de diepte punten van de marktwerking in de zorg. 
Een ander triest voorbeeld was twee maanden geleden 
zichtbaar in Smallingerland. Nij Smellinghe kondigde 
een patiëntenstop aan omdat het aantal behandelingen 
die ze mochten uitvoeren van de zorgverzekeraars werd 
overschreden. Hierbij kwamen patiënten op een wachtlijst 
of werden ze doorverwezen naar andere ziekenhuizen (!?). 
En dat terwijl ‘marktwerking’ is ingevoerd om wachtlijsten 
tegen te gaan… Na een stop van meerdere weken kwamen 
de zorgverzekeraars uiteindelijk met extra geld over de 
brug. Nij Smellinghe deed zelf ook een bijdrage en de 
patiëntenstop was van de baan. Echter een vraag die gesteld 
zou kunnen worden is of dit inderdaad ging om verkeerd 

inschatten van het aantal behandelingen, of dat het een 
onderhandelingsstrategie was van Nij Smellinghe. Maar 
welke van de twee dan ook, dat het hier gaat om falen van de 
marktwerking in de zorg ging is zeker.

Gelukkig is er de beweging voor het Nationaal Zorgfonds. 
Hier willen we de zorgverzekering weer publiek regelen en 
brengen we de zorg terug waar het hoort: bij de mensen en 
de professionals. De professionele autonomie wordt hersteld 
omdat artsen en specialisten de zeggenschap terugkrijgen 
om te bepalen welke behandeling en medicatie wordt 
voorgeschreven. Zij worden niet meer via de contracten 
met zorgverzekeraars gedwongen om af te wijken van hun 
(medische) beroepseer.

Het Nationaal Zorgfonds krijgt steun van diverse organisaties 
en inmiddels hebben meer als 233.000 mensen hun 
steun uitgesproken. Het Nationaal Zorgfonds gaat er 
komen en tegelijkertijd hopen wij dan verlost te zijn van de 
reclamespotjes!

WEG MET DE MARKTWERKING IN DE ZORG
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DE FEESTDAGEN STAAN WEER 
VOOR DE DEUR! 
De feestdagen staan weer voor de deur! De laatste vergaderingen 
van de gemeenteraad zijn geweest en ook onze afdeling zal haar 
activiteiten op een lager pitje zetten. 

Wij wensen u fijne feestdagen en alle goeds voor het nieuwe jaar. Wij 
danken u voor uw steun, interesse en inzet in het afgelopen jaar en we 
hopen ook in 2017 weer op u te mogen rekenen!

AGENDA 
ZATERDAG 7 JANUARI 2017

AFTRAP CAMPAGNE VOOR DE 2E 
KAMER VERKIEZINGEN

Verzamelen voor de Lawei om 11.00 uur.
Later aansluiten kan altijd.

We gaan de wijk  en via het centrum op naar 
café Marktzicht waar we afsluiten af met een 
nieuwjaarsborrel.

Zaterdag 14 Januari 2017

SP-CONGRES IN TILBURG

9.30- 15.30 uur

Meer info via smallingerland@sp.nl

MAANDAG 23 JANUARI 2017

ALGEMENE LEDENBIJEENKOMST
EN DISCUSSIE-AVOND

20.00-21.30 uur

Uitnodiging volgt per brief.


