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NEE-CAMPAGNE HEEFT RESULTAAT! 

 
Op het moment dat dit geschreven 
werd, kwam het nieuws net dampend 

uit de verkiezingsoven: het 
Associatieverdrag van de EU met 

Oekraïne wordt door de meeste 

politiek bewuste Nederlandse kiezers 
afgewezen. Zij willen niet de EU-loper 

uitgerold zien voor een land dat nog 
zo corrupt is waarin de rijkdommen 

zo in handen zijn van weinigen, 
waarin aan de armoede van het volk 

nog zo weinig gedaan wordt en 

waarin een opstandig deel van de 
bevolking alleen met bommen en 

ander militair geweld tegemoet 
getreden werd. 

De SP heeft landelijk van meet af aan 

tegen dit verdrag bezwaren 
ingebracht en stelling genomen. Ook 

wij in Veldhoven hebben tegen dit 
verdrag met Oekraïne stevig 

campagne gevoerd. Kerngroepleden 
van de SP hebben in het citycentrum 

de driemaal-nee flyer (zie foto boven) 

aan het winkelend publiek uitgedeeld.  

 
Maar ook zijn er veel flyers huis aan 
huis bezorgd. Degenen die zich 

daarvoor ingespannen hebben, 

kunnen tevreden zijn: hun moeite is 
beloond. 

De volksstemmming is nu achter de 
rug. Er was tamelijk veel politieke 

onverschilligheid; veel mensen zijn 

thuis gebleven, maar bij degenen die 
wel naar de stembus gegaan zijn 

blijkt het percentage nee-stemmers 
veel hoger dan menigeen verwachtte. 

De conclusie kan geen andere zijn 
dan dat onze regering de uitkomst 

van dit referendum serieus moet 

nemen. 
 

VLUCHTELINGEN IN VELDHOVEN  

 
De afgelopen maanden hebben, 
zonder dat de meeste mensen, daar 

iets van merkten, ongeveer 350 
vluchtelingen uit Syrie, Irak, 

Afghanistan en andere 

probleemlanden, in Veldhoven 
gewoond, in een zogenaamde 

noodopvang. Daarvoor was bij de 
Buitenjan aan de Locht door het COA 

een tentenkamp ingericht. 

Vrijwilligers, waaronder veel SP-ers, 
hebben daar de vluchtelingen hulp 

geboden, meestal in de vorm van 
lessen Nederlandse taal. 

Ongeveer een maand draaide dit 

goed. Maar in maart al werden er 
veel vluchtelingen overgeplaatst naar 

andere gemeenten, i.c. naar 
asielzoekerscentra.  

De verhuizing uit onze gemeente is 
bijna ongemerkt verlopen, anders dan 

bijvoorbeeld in Valkenswaard, waar 

vrijwilligers een emotioneel afscheid 
hadden dat zelfs op de tv werd 

uitgezonden. 

 

VLUCHTELINGEN EN WONINGNOOD 

De grote vraag wordt nu: Waar zullen 
we alle vluchtelingen huisvesten die 

in ons land mogen blijven. Dat zijn 
vluchtelingen die een 

verblijfsvergunning gekregen hebben, 

de zogenaamde statushouders. Zoals 
u wellicht weet, moeten alle 

gemeenten, evenredig aan hun 
grootte, een aantal statushouders 

opnemen; die hebben wettelijk recht 
op een woning. Een sobere woning 

weliswaar, maar toch een woning die 

die naam verdient en waarvan de 
huur op te brengen is. Ongeveer een 

op de tien vrijkomende sociale 
woningen zal dit jaar worden 

toegewezen aan vluchtelingen met 

een verblijfsstatus. Dat is een kleine 
verdubbeling ten opzichte van vorig 

jaar. Dat stelde onlangs Harrie Bosch, 
bestuurslid van Aedes, de 

branchevereniging van 
woningcorporaties. Vluchtelingen met 

een verblijfsstatus krijgen voorrang 

bij de toewijzing van sociale 
huurwoningen.  

Dit veroorzaakt natuurlijk spanningen 
in onze samenleving. Want er zijn wel 

veel koopwoningen, maar die zijn 

meestal te duur voor mensen met 
een laag inkomen. Ook voor 

huurwoningen in de vrije sector, 
d.w.z. voor woningen die door 

particuliere burgers verhuurd worden, 
moet je dikwijls meer dan 1000 euro 

per maand neertellen.  

 
Er zijn daarom twee groepen mensen 

met een laag inkomen die moeilijk 
aan een betaalbaar huis kunnen 

komen: enerzijds autochtone 

Nederlanders, d.w.z. mensen die hier 
geboren zijn en dus een Nederlands 

paspoort hebben en anderzijds 
allochtonen, d.w.z. mensen die in het 

buitenland geboren zijn en naar 

Nederland geëmigreerd of gevlucht 
zijn. (N.B. Ik weet dat de termen 

autochtoon en allochtoon taboe 
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verklaard zijn, maar er zijn helaas 
geen woorden die preciezer het 

onderscheid aanduiden.) 
 

Volgens het CBS worden in Nederland 

de financieel meest kwetsbare 
huishoudens via de sociale huursector 

en de huurtoeslag aan betaalbare 
woningen geholpen. Zeven op tien de 

huishoudens met een laag inkomen 
wonen in een sociale huurwoning. 

Maar juist van deze betaalbare 

woningen zijn er veel te weinig, 
enerzijds omdat de corporaties veel 

van hun vroegere woningvooraad 
verkocht hebben, anderzijds omdat 

de rechtse kabinetten van de laatste 

dertig jaar vooral het kopen van 
woningen gestimuleerd hebben en 

nauwelijks geld gestopt hebben in de 
nieuwbouw van sociale 

huurwoningen. Daaraan is nu dus een 
groot tekort, waardoor veel mensen 

met een matig inkomen jaren moeten 

wachten vóór zij een huurhuis kunnen 
krijgen.  

 
Wat moet er dus gebeuren? Er moet 

zo gauw mogelijk een flinke impuls 
gegeven worden aan de bouw van 

sociale huurwoningen. De 

woningcorporaties moeten daarvoor 
van Den Haag geld krijgen. Dat 

krijgen ze in geen honderd jaar van 
de rechtse VVD-PVDA-club die nu in 

Den Haag aan het bewind is. Wij 

moeten er dus voor zorgen, dat in 
2017 bij de nieuwe Tweede 

Kamerverkiezingen (of liever nog 
eerder) de SP groot wordt, in de 

regering komt en voor de huisvesting 
van Nederlanders en vluchtelingen 

met een bescheiden inkomen dat 

gaat doen wat tientallen jaren 
nagelaten is.  

 

WAT DOET ZUIDOOST-BRABANT? 
Regionaal gloort er enig licht aan de 
horizon. Het ED berichtte hierover 

onlangs het volgende:  

‘De negen gemeenten in het stedelijk 
gebied van Zuidoost-Brabant bouwen 
dit en komend jaar in het totaal 
achthonderd extra woningen om 
statushouders op te vangen. Dat 
hebben Oirschot, Eindhoven, Best, 
Son en Breugel, Nuenen, Helmond, 
Geldrop-Mierlo, Veldhoven en Waalre, 
tien corporaties in het gebied en het 
Centraal Orgaan Opvang asielzoekers 
(COA) afgesproken. Het zogeheten 
convenant is in theater De Schalm in 
Veldhoven ondertekend. De woningen 
worden gebouwd om de extra vraag 
door statushouders op te vangen. 
Maar alle woningzoekenden – dus ook 
niet-vluchtelingen (LK) - kunnen in de 
nieuwe woonruimten terecht. 

De negen besloten samen afspraken 
te maken, omdat naar verwachting 
de stroom van vluchtelingen de 
komende jaren groot zal blijven. 
Snelle doorstroom van asielzoekers 
met een verblijfsvergunning is 
belangrijk; niet alleen om verdere 
verstopping van de asielopvang te 
voorkomen, maar ook om 
statushouders snel te laten integreren 
in de samenleving. De negen 
gemeenten gaan de komende twee 
jaar nauw samenwerken bij de 
opvang van asielzoekers met een 
verblijfsvergunning.’ 
Er wordt, vooral voor de korte termijn 

ook gekeken naar de leegstand in 
kantoren en bedrijfspanden. In onze 

eigen gemeente staan er op De Run 
erg veel kantoorpanden leeg. SP-

Veldhoven pleit er voor, om door 
aanpassingen deze panden zoveel 

mogelijk bewoonbaar te maken. 

 

ZONDERWIJK ZONDER BUS 
Dinsdag 22 maart had ik het al 

gemerkt: onze HOV-bus 402 reed niet 
meer door Zonderwijk, maar keerde 

bij de rotonde tegenover de 

Mullerlaan om en vervolgde haar weg 
via de Nijverheidslaan door ’t Look 

naar de Ambachtslaan. In de bus 
stond vermeld dat ook twee haltes tot 

8 april vervallen waren: de 
Kometenlaan en de Sondervick. Ik 

benijdde de inwoners van Zonderwijk 

niet. 

 
Donderdag 24 maart diende zich het 
vervolg aan van dit verhaal. Rond half 

tien ’s morgens stond ik bij bushalte 
de Naaldenmaker in ’t Look om naar 

Eindhoven te gaan. Daar kwam een 
mevrouw aan die me vertelde dat er 

al twee bussen niet gekomen waren; 

zij was vanaf de Sondervick nu naar 
de Naaldenmaker gelopen in de hoop 

daar wel een bus te kunnen nemen; 
iemand wachtte op haar. En jawel, er 

kwam een bus. De dame vervoegde 

zich bij chauffeur, maar daar stond al 
een andere mevrouw. Niet zo jong 

meer en met een loopkruk in de 
hand. Ik kende haar. Wat bleek? Zij 

was in het Citycentrum ingestapt en 
moest naar de dokter in de 

Nijlandlaan, wilde dus bij de 

Kometenlaan uitstappen en het 
laatste eindje lopen. Maar wat was 

gebeurd? Nadat zij bij de Mira op de 
stopknop gedrukt had, keerde de bus 

om en reed naar ’t Look. Ze stopte 

pas bij de Naaldenmaker. De minder 
valide vrouw – die onlangs een 

knieoperatie ondergaan had en 
daarom met een kruk liep – zou 

vandaar naar Nijlandlaan 63 moeten 
lopen. Ik schat de afstand op twee 

kilometer! Om haar deze onmogelijke 

voettocht te besparen ben ik 
uitgestapt en heb haar een lift 

aangeboden. Tenminste één 
probleem opgelost. 

Maar de rest? Hoe redden zich de 

andere inwoners van Zonderwijk die 
ver van de Mira wonen? En waarom is 

de Mullerlaan nu geblokkeerd, terwijl 
die enkele maanden geleden 

compleet vernieuwd is? En als de 

Mullerlaan geblokkeerd is, waarom 
rijdt de bus dan niet over de 

parallelweg, de Oortlaan, door 
Zonderwijk? 

Die laatste vraag stelde ik op het 
kantoor van busmaatschappij Hermes 

in het station te Eindhoven. Het 

antwoord was: de gemeente bepaalt 
de rijroutes en wij mogen niet over 

de Oortlaan rijden. Die straat is 
onlangs ook gerenoveerd en – voor 

de veiligheid - zo veranderd dat we er 
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met een bus niet meer zonder schade 
overheen kunnen. 

Conclusie: de renovatie van de twee 
ontsluitingswegen in Zonderwijk is 

zodanig uitgevoerd dat er nu maar 

één busbaan meer is en als die 

verstopt of geblokkeerd is kunnen de 
Zonderwijkers in- en uitstappen op de 

Sterrenlaan, ter hoogte van de Mira, 
of in ’t Look bij de Naaldenmaker of 

de Klokkenmaker, niet ver van de 

Heerbaan. Gemeentelijk beleid. Wat u 

er van vindt, moet u zelf maar 
bedenken. 

 
Lau Kanen

 


