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SCHULDEN NEMEN TOE 

 

 

 

 

 

 

 
De branchevereniging van professionele 
schuldhulpverleners, de NVVK. Voor het 
overgrote deel  ( 87%) betreft het mensen 
met een minimuminkomen, in ieder geval 
minder dan modaal. Als oorzaak ziet de 
NVVK dat mensen bij stijgende kosten door 
de bezuinigingen juist minder 
inkomenssteun krijgen. Denk aan de 
kostendelersnorm bij de bijstand, het 
afschaffen van de langdurigheidstoeslag, 
verlaging van de huurtoeslag, meer eigen 
bijdragen en minder compensatie in de 
zorg, enzovoorts. 

Na de vaste lasten blijft voor de dagelijkse 
uitgaven vaak zo goed als niets over. Vorig 
jaar kwamen 92.000 mensen in een 
schuldhulpverleningsproject tegenover 
89.000 in 2013. Hun gemiddelde schuld 
steeg van 37.700 naar 38.500. 
In werkelijkheid zijn er nog veel meer 
mensen met schulden. De meeste 
gemeenten laten lang niet iedereen toe tot 
een officieel schuldhulpverleningstraject. 
Zij sluiten mensen uit die geen inkomen 
hebben of als zelfstandige staan 
ingeschreven bij de Kamer van 
Koophandel, evenals mensen die 
recentelijk een beroep deden op 

schuldhulp of in een niet afgeronde 
scheiding zitten. Ook voor mensen met een 
eigen huis is het moeilijk hulp te krijgen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SP VELDHOVEN over Zwembad 
De SP-werkgroep Veldhoven vergaderde 
28 april over het zwembad Den Ekkerman. 
Dit moet worden gerenoveerd óf 
verplaatst. In de voorafgaande weken was 
per e-mail een opiniepeiling onder de leden 
gehouden. Daarbij werden de volgende 
mogelijkheden genoemd: 1) nieuwbouw 
op dezelfde locatie, 2) nieuwbouw elders, 
3) opknappen van het huidige zwembad, 
4) andere oplossingen. Er kwamen niet 
veel reacties binnen. Dit werd door de 
werkgroep in verband gebracht met het 
tekort aan informatie. De conclusie was 
dus dat eerst de nodige informatie 
verzameld moet worden.  
Inmiddels is er op  12 mei is een 
raadsvergadering geweest waarin de 
mogelijke keuzes toegelicht werden. 
Daarbij waren vijf SP-ers aanwezig. Zij 
kregen de indruk dat de gemeente het 
zwembad liefst wil verplaatsen, maar dat 
de sporthal moet blijven; de presentator 
gaf aan dat het slopen van de sporthal 
“kapitaalvernietiging” zou zijn.  Investeren 

in de recreatieve functie van het zwembad 
werd afgeraden omdat de vraag hiernaar, 
niet alleen in Veldhoven maar ook elders, 
dalende is. Duidelijk was dat er alle 
gevallen aanzienlijke bedragen door de 
gemeente geïnvesteerd moeten worden. 
Nadere informatie volgt.  
Er werd ook gesproken over een aantal 
acties die gevoerd zullen worden. Een actie 
tegen de huurverhogingen, onder het 
motto “Huur te duur”, zal onze 
belangrijkste speerpunt  worden. Verder 
sluiten wij ons aan bij de actie van de 
Zuidzorgmedewerkers tegen de 
bezuinigingen waardoor zij – en hun 
cliënten! - getroffen worden.  
 

 

 

 

 

 

 

VOLKSPETITIE RED DE ZORG! 
Zoals we allemaal weten bezuinigt onze 
huidige regering miljarden op de zorg. 
Terwijl verzorgingstehuizen sluiten en 
ouderen langer thuis moeten blijven 
wonen, bezuinigt de regering op de zorg 
thuis. Terwijl ouderen in verpleeghuizen te 
weinig zorg en aandacht krijgen omdat de 
werkdruk voor medewerkers torenhoog is, 
bezuinigt de regering op verpleeghuizen.                                               
Terwijl zorgverzekeraars recordwinsten 
maken, bezuinigt de regering op de zorg 
aan psychiatrische en gehandicapten 
cliënten. 
Honderdduizenden mensen die zorg nodig 
hebben omdat ze ouder worden, 
psychische problemen of een handicap 
hebben, raken deze zorg kwijt.                                                                                             
Tienduizenden mensen die in de zorg 
werken, verliezen hun baan of hun 
inkomen. 
 

 
 
De SP heeft zich daarom aangesloten om 
de volkspetitie van de FNV/CNV te 
ondersteunen. Daarom is de SP ook in 
Veldhoven handtekeningen op gaan halen. 
Zo stonden wij onlangs bij het Maxima 
Medisch Centrum (MMC) en bij de 
supermarkt Lidl. Ook zijn enkele 
vrijwilligers een wijk in gegaan voor een 
praatje en een handtekening.   
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We hebben veel bereikt. Niet alleen het 
aantal mensen dat de actie ondersteunt 
alsmede de verhalen die ons nogmaals 
duidelijk maken wat voor zooitje de 
regering van de zorg aan het maken is en 
hoe schrijnend dit vaak uitpakt voor juist 
de zwaksten in onze samenleving. 
We hebben in totaal 317 stuks 
handtekeningen ontvangen om te 
protesteren tegen de verdere afbraak van 
de zorg. Die worden overhandigd aan het 
FNV en later aangeboden aan de minister. 
 
De actie loopt nog tot  12 juni dus als je nog 
niet getekend hebt kun je dat ook nog 
on-line doen op de site van de FNV.  

 

CENTRA IN  VELDHOVEN 

MOETEN MET BUS 

BEREIKBAAR BLIJVEN 

 

 

Er dreigt gevaar voor de busverbindingen 
in Veldhoven. Onlangs verscheen een stuk 
in het ED waaruit men kon afleiden dat er 
rechtstreekse verbindingen vanuit de 
wijken naar de veel bezochte ‘trekkers’ van 
de gemeente zullen vervallen, zoals naar 
het CityCentrum,de Kromstraat, het MMC 
en ASML. Naar verluidt wordt het bestek 
voor het nieuwe lijnennetwerk in december 
2016 aan de gemeente geïntroduceerd als 
zienswijze via de provincie. Dit kan 
inhouden dat er verschillende onrendabel 
geachte lijnen geschrapt worden (16 
lijnen) en dat op een aantal lijnen minder 
bussen gaan rijden, bijvoorbeeld 4 keer per 
dag  i.p.v. 10 maal. 

De SP Veldhoven kan en wil zich hier niet 
bij neerleggen. Degenen die gebruik 
moeten maken van het openbaar vervoer 
zijn meestal ouderen en mensen met een 
klein  inkomen, die het al dus toch niet zo 
breed hebben en daardoor nog meer in een 
isolement terecht komen. 
 

STEEDS MINDER VASTE BANEN 
Uitkeringsinstantie UWV ziet dat sinds het 
begin van de crisis in 2008 bedrijven steeds 
meer met flexibel personeel zijn gaan 
werken. Daarmee hebben ze de loonkosten 
flink gedrukt en dat willen ze zo houden - 
zo blijkt uit een onderzoek van de UWV. 
Voor de crisis had één op de vijf werkers 
met een flexcontract een jaar later een 
vaste baan, in 2013 was dit één op de 

zeven. 
De meeste werklozen die weer een baan 
vinden doen dat als uitzendkracht, maar zij 
hebben tegelijk de minste kans op het 
vinden van een vaste baan: één op de 
twintig, tegenover één op de tien in 2008. 
Sinds 2003 is volgens het Centraal Bureau 
voor de Statistiek het aantal werkers met 
een flexibel contract gestegen van 1,2 naar 
1,8 miljoen en het aantal zzp’ers van 
634.000 naar 988.000. Zoals het er nu laat 
uit zien zal hier voorlopig nog geen 
eindeaan komen - sterker nog dit zal meer 
toenemen, zie BAM toch een grote 
wereldspeler als baggeraar , die ook 
ongelofelijk last heeft van de crisis die 
zeker de komende jaren nog zal 
dooretteren- waar nu mogelijk een 
fallissement  voor wordt aangevraagd- en 
de werknemer weer de dupe van zal 
worden met alle gevolgen van dien. 

 

 

 

  
Voor vragen rondom de Tribune en bezorg- 
klachten kunt u terecht op 040-2566899 of 

rvitegem@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


