
SP in de bres voor
openbaar vervoer en zorg
STICHTSE VECHT > Bij de SP is
Stichtse Vecht goed vertegenwoor-
digd in de nieuwe Provinciale Sta-
ten. Op 3 staat Gerard Bosman uit
Loenen, gepensioneerd directeur
van basisschool Ludgerus, na 40 jaar
terug in de Staten. Hij was destijds
met 28 jaar het jongste Statenlid. 'Ik
ben nog net zo gemotiveerd, maar
nu met meer ervaring', aldus Gerard
Bosman. Op 4 staat Truke Noorden-
bos uit Maarssen, lerares basison-
derwijs, nu FNV-consulent. Plaat-
selijk volgen ze de overgang van de
zorg naar de gemeente kritisch. Ze
willen opkomen voor dé mensen die
tussen de wal en het schip dreigen
te komen, vandaar ook de oprich-
ting van de hulpdienst 'Hulp aan de
Vecht' en het meldpunt Zorg.
De laatste tijd komen er veel meldin-
gen binnen over problemen met de
nieuwe dienstregeling van de buslij-
nen. Hièr is ook een meldpunt voor

opgezet. Na onderzoeken in de spits
in Breukelen zijn problemen in kaart
gebracht. Nu ze in de provincie gaan
werken, kunnen ze de uitkomsten
. hiervan mooi meenemen: openbaar
vervoer is een belangrijke p,ovinci-
ale taak. De provincie heeft meer te
vertellen dan de mensen denken:
ze heeft de macht te zorgen dat alle
kleine kernen een goed openbaar
vervoer houden.zodat niemand ge-
isoleerd hoeft te zijn.
Ookkan ze ervoor zorgen dat er meer
sociale huurwoningen komen, goed
geïsoleerd, dan worden de woonlas-
ten voor mensen met een laag inko-
men niet te hoog!
Verder kan de provincie iets doen
aan arbeidsplaatsen voor mensen
die moeilijker aan werk kunnen ko-
men. Dit zijn zaken waarvoor de SP
zich wil inzetten, graag samen met
anderen. De SP is klaar om mee te
besturen, ook in de provincie!

Genlrd 6o$man en Truke Noordenbo5 op de plaatsen 3 en 4 van de SP-lijSt.


