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Vorige week werden er door een aantal actieve SP-ers flyers 
en enquêtes rondgebracht voor het Nationaal zorgfonds in 
de Drait. Daarna stonden we met een groepje vrijwilligers 
bij het winkelcentrum om hier flyers uit te delen en met het 
winkelende publiek te spreken. 
De huidige marktwerking in de zorg maakt meer kapot dan 
ons lief is en daarom steunt de SP het nationaal zorgfonds: 
eerst kappen met het eigen risico, welke zorg mijding 
veroorzaakt, waardoor de zorg voor iedereen alleen maar 
duurder wordt. Daarna moet op termijn de hele marktwerking 
weer uit de zorg!
 
Tijdens de actie werden we aangesproken door een 
vriendelijke meneer. Hij werkte, samen met zijn vrouw zijn 
hele leven in de zorg. Hij gaf aan dat ‘het’ steeds erger werd 
in de zorg. Wij knikten instemmend, onze ervaring leert 
dat juist de zorg verleners het roerend eens zijn met de 
uitgangspunten van het nationaal zorgfonds.

Pas later beseften wij ons eigenlijk hoe strijdig dit eigenlijk 
is met de visie van vele politici over de zorg. Hoe is het 
toch mogelijk dat zorgverleners aan alle kanten zien dat 
we op deze manier niet goed bezig zijn, maar dat in Den 
Haag beslissing op beslissing wordt genomen, waardoor de 
marktwerking in de zorg nog sterker wordt?

Voorbeelden van welke zaken allemaal minder worden horen 
we bij iedere actie: de zorgmijders, de schrijnende gevallen 
van mensen die het eigen risico niet kunnen betalen, de 
bureaucratie in de zorg, ziekenhuizen die failliet gaan, dee 
macht van de farmaceutische industrie, de schitterende 
kantoren en enorme winsten van de zorgverzekeraars. Een 
meerderheid in Nederland is zich er van bewust dat het zo 
niet goed gaat, toch lukt het een kleine club mensen in Den 
Haag, door wetgeving, markwerking vrij baan te geven in de 
zorg.

Uiteindelijk gaat het hier dus om macht. Het nationaal 
zorgfonds is een beweging van onderop die deze macht gaat 
breken. Door medestanders te vinden zonder te kijken naar 
politieke opvattingen zal een meerderheid bereikt worden. 
Gezamenlijk zullen we ervoor zorgen dat de campagne voor 
een nationaal zorgfonds, zonder eigen risico de opmaat zal 
zijn voor een zorgstelsel waarin de SP-beginselen menselijke 
waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit centraal staan!

Steun ook het nationaal zorgfonds: nationaalzorgfonds.nl
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DEN HAAG VS DE ZORG
Tekst Ramon Vos



GASWINNING
Tekst Michiel Schrier

Inwoners, bedrijven en overheden in gaswinningsgebieden in Fryslân 
kunnen voortaan onafhankelijk laten vaststellen of schade aan hun 
eigendommen het gevolg is van gaswinning. Na de NAM tekent nu ook 
Vermilion een bodemdalingsovereenkomst met de provincie en Wetterskip 
Fryslân. Dat betekent dat de onafhankelijke Commissie Bodemdaling 
Aardgaswinning Fryslân in gevallen van schade uitspraak doet of die 
veroorzaakt is door de gaswinning. Daarmee hebben de inwoners geen 
last meer van ingewikkelde procedures en krijgen ze sneller duidelijkheid.

Gaswinning leidt vaak tot onrust. Door daling van de bodem kan schade 
ontstaan aan de omgeving. Vaak is het erg lastig om de oorzaak van 
die schade aan te tonen. Gaswinningsbedrijf Vermilion, dat op diverse 
locaties in Fryslân gas wint, en de betrokken overheden regelen met 
de overeenkomst dat een onafhankelijke partij beoordeelt of schade 
veroorzaakt is door de gaswinning of niet. Dat gebeurt door de Commissie 
Bodemdaling Aardgaswinning Fryslân, die dit ook voor de NAM doet. 
Vermilion betaalt de schadevergoedingen die de commissie vaststelt.

Onderdeel van de overeenkomst tussen Vermilion, Wetterskip Fryslân 
en de provincie is, dat er een nulmeting van gebouwen komt. Die geeft 
duidelijkheid over de uitgangssituatie en maakt daardoor eventuele 
veranderingen zichtbaar. Dat maakt een goede beoordeling van schade 
beter mogelijk. De bestaande overeenkomst met de NAM voorziet nog niet 
in zo’n nulmeting. De NAM heeft aangegeven die extra paragraaf ook toe te 
willen voegen.

Het standpunt is en blijft dat de provincie geen nieuwe gaswinningen wil 
in Fryslân. Daar verandert de overeenkomst niets aan. Andersom zou het 
niet afsluiten ook niet helpen om nieuwe gaswinningen te voorkomen. 
Met andere woorden het is geen middel om gaswinningen te stoppen. In 
de visie van het Rijk is gaswinning nog lange tijd noodzakelijk en het Rijk 
bepaalt ook de nut- en noodzaak van de gaswinning en of deze wel of niet 
doorgaat. Wij blijven opkomen voor ons standpunt, maar als de minister 
van EZ uiteindelijk beslist dat de gaswinning doorgaat, dan ligt er in ieder 
geval een provinciale regeling voor schadeafhandeling. 

LANG LEVE DE KOSTENOVERSCHRIJDINGEN, 
ZULLEN WE EEN FEESTJE BOUWEN?
Tekst Ramon Vos

Afgelopen vrijdag was er een feest bedoeld ter afronding van de projecten 
Drachtstervaart en Raadhuisplein. Voor dit feest zijn raadsleden, 
oud-wethouders en -burgemeesters vanaf 1995 tot nu, investeerders, 
projectontwikkelaars en bouwers uitgenodigd om ze te bedanken voor 
hun rol bij de totstandkoming van deze projecten. 

Dit feest is niet het eerste feest voor de Drachtstervaart. De opening 
van het project. Het eerste water in de vaart, de brug de Pijp, de 
voetgangersbrug, de haven, allemaal excuses om weer eens een feestje 
te geven…
 
De SP-fractie was ook voor deze avond weer uitgenodigd, maar zoals 
altijd bedankten wij hiervoor. Nog afgezien van het feit dat we allergisch 
zijn voor dit soort ‘bobo’ feestjes inclusief diner op kosten van de 
gemeenschap vinden we dat er pas een feestje gegeven mag worden 
bij het succesvol afsluiten. Met name het Drachstervaart project kende 
zo’n gigantische kosten overschrijding, dat er onmogelijk gesproken kan 
worden van een succesvol project. Miljoenen en miljoenen is er letterlijk 
extra aan de vaart besteedt. Geen reden tot feestvieren dus! 

De SP in Smallingerland wil geen prestigeprojecten en wil gewoon zuinig 
aan doen!

De Drachtservaart: mooi…, maar helaas veel te duur

AGENDA 
Zaterdag 22 oktober 13.30- 16.00 uur

NATIONAAL ZORGFONDS ACTIE 
Onder het Carillon.

Ook is er zaterdag 22 oktober 
TTIP DEMONSTRATIE IN 

AMSTERDAM
13.00-16.00 uur

Info op SP.nl en bij de FNV te vinden

Zaterdag 5 november 11.00-14.00

NATIONAAL ZORGFONDS ACTIE
Winkelcentrum De Drait

Zaterdag 12 november 13.30-16.00
OPENLUCHTSPREEKUUR

Centrum Drachten , onder het Carillon

Donderdag 24 november 20.00-21.30 uur

VOORLICHTINGSAVOND 
NATIONAALZORGFONDS

Bredeschool in de Drait


