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Sluiting Veldzicht is doodsteek voor Leefbaarheid
In BALKBRUG.
Zoals inmiddels bekend wil staatssecretaris Teeven 340 mljn. bezuinigen op justitie. Daartoe is een plan
gemaakt dat inmiddels steeds meer haarscheuren gaat vertonen als het gaat om welke redenen o.a. Veldzicht
moet sluiten. Er is niets gedaan met de kwaliteit, korte behandelingsduur en het goedkoopste tarief dat
Veldzicht in Nederland realiseert. Ook komen er steeds meer geruchten over belangenverstrengeling en al is
het niet waar, men moet altijd vermijden dat er maar enige aanwijzingen zouden kunnen zijn in die richting.
Balkbrug in het bijzonder maar natuurlijk ook deze regio wordt door de maatregel van de heer Teeven op
deze manier al snel een krimpgebied. Coalitiepartner de PvdA wil echter krimpgebieden sparen.
Gevolg van dit besluit zal o.a. zijn dat winkels verdwijnen, banken sluiten, bestaansrecht van de Brandweer
in het geding kan komen en de jeugd weg trekt omdat er geen werk is. Hierdoor minder woningbouw,
minder scholen, sportfaciliteiten, dalende omzetten voor middenstanders enz. en een vergrijzende bevolking
waar meer zorg voor nodig is met minder beschikbare vrijwilligers.
Er is becijferd dat de bedrijven in Balkbrug en omstreken structureel 1,3 mljn. omzet jaarlijks missen.
Daarnaast nog eens € 190.000,-- aan incidentele kosten het afgelopen jaar.
Dit alles gaat ernstig ten koste van de leefbaarheid van de kern Balkbrug en de omliggende plaatsen.
Als een inrichting in een stad met 195.000 inwoners zoals Almere wordt gesloten heeft dat veel minder
impact op de samenleving. Natuurlijk komen daar ook mensen op straat te staan maar in die regio’s is er
eerder kans op een nieuwe baan dan in een kleine kern. Bovendien zijn in deze Regio de specialistische
banen van Veldzicht niet aanwezig. Percentsgewijs betekent het in Almere 0,13% van de bevolking maar in
Balkbrug 13,25%. Ik ben er hierbij vanuit gegaan dat de verhoudingen van mensen die kunnen werken en
hoeveel mensen er in de plaats zelf wonen, hetzelfde zijn.
Belangrijk is ook om te weten dat zoals al gezegd, de P.v.d.A kwetsbare gebieden wil ontzien en
volgens de site van Binnenlands bestuur zijn daar vragen over gesteld in de 2e Kamer.
Minister Stef Blok (Wonen en Rijksdienst) moet van de PvdA de bezuinigingen van de verschillende
ministeries in kaart gaan brengen zodat bepaalde regio's niet onevenredig hard worden getroffen en
kwetsbare gebieden kunnen worden ontzien. PvdA-Kamerlid Albert de Vries heeft hiervoor gepleit tijdens
een debat in de Tweede Kamer. Hij vreest dat een slechte coördinatie van de bezuinigingen in gebieden met
een afnemende economische activiteit ,,vervelende bijeffecten'' kan hebben.
Coördinatie
De Vries: ,,Bij de overheid weet soms de linkerhand niet wat de rechterhand doet. Dat kan ertoe leiden dat in
krimpgebieden vlak na elkaar het plaatselijke belastingdienstkantoor, de gevangenis en de sociale
verzekeringsbank sluiten. Die combinatie zorgt ervoor dat jonge gezinnen wegtrekken, waardoor de bakker
en de slager failliet gaan. We moeten als rijksoverheid meer oog hebben voor dergelijke gevolgen. Door een
goede coördinatie kan je deze problemen voorkomen.''
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Balkbrug heeft geen belastingkantoor en kantoor van de sociale verzekeringsbank, maar Balkbrug heeft wel
Veldzicht en dat is in verhouding net zoveel, zo niet meer voor Balkbrug. Veldzicht zet Balkbrug op de
kaart, Veldzicht en Balkbrug zijn onlosmakelijk verbonden met elkaar o.a. de klussenploeg doet veel voor
verenigingsleven in Balkbrug. Een Win-win situatie, patienten resocialiseren en het verenigingsleven kan
kosten besparen. Als Pl. Belang hebben we goede contacten met Veldzicht en wordt jaarlijks twee maal
overleg gevoerd over o.a. resocialisatie, looproutes en wat we verder voor elkaar kunnen betekenen.
Waarom tegen deze maatregel?
Deze maatregel van Teeven is genomen om besparingen te realiseren. Voor zover ik het kan overzien krijgen
we niet de besparingen die men voor ogen heeft omdat men het probleem verschuift van Justitie naar Sociale
Zaken. Immers de mensen moeten toch betaald worden uit welke pot dan ook. Bovendien is het een stuk
kapitaalvernietiging van jewelste, ik hoef hier alleen maar te wijzen op een eventueel leegstaand
gebouwenarsenaal dat ook nog deels een rijksmonument is. Regering wil steeds meer privatiseren en
zodoende besparen. Is dat wel gelukt met andere publieke instanties zoals Post, Ned. Spoorwegen en noem
maar op? Zijn er ooit nacalculaties gemaakt over het effect van die privatiseringen ? Ik heb het nooit ergens
gelezen.
Naast die twijfels is het bedroefd te moeten constateren en slecht uit te leggen dat men een inrichting gaat
sluiten die heel goed presteert en ook nog het goedkoopst is. Daarnaast ligt de gemiddelde behandelduur bij
Veldzicht al onder de norm van 8 jaar welke staatsecretaris Teeven heeft gesteld nl. 7 jaar. Landelijk
gemiddelde bedraagt nu 10 jaar!
Tot slot:
Als je als medewerker van Veldzicht zo’n bericht krijgt en het is geland gaat men denken “wat betekent dit
nou voor mij persoonlijk”. Men heeft schoolgaande kinderen, een eigen huis met een hypotheek en men
moet een andere baan gaan zoeken elders. Hoe raak ik mijn huis kwijt, wat zijn de gevolgen (restschuld
misschien), kortom er volgt nog een hele persoonlijke tragedie hierna voor het personeel.

Om al deze redenen verzoekt Pl. Belang Balkbrug u met klem er alles aan te doen wat
in uw vermogen ligt om dit rampzalige besluit voor de medewerkers en patiënten van
Veldzicht en voor de leefbaarheid van Balkbrug en de regio, terug te laten draaien.
Veldzicht moet open blijven!
Henk Hof
Voorzitter Pl. Belang Balkbrug en omgeving

