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De afgelopen jaren is door ‘zelfbouwers’ hard gewerkt op De Kamp. Op het Stookerterrein kwamen 
ook mooie woningen en veel voorzieningen zijn vernieuwd. “Er is flink gebouwd, echt als voorbeeld 
voor de hele regio,” vertelt SP-lijsttrekker Jeroen Brouwer. “Maar we gaan niet achterover leunen. 
Er is nog genoeg te doen,” vult wethouder en nummer 2 op de SP-lijst, Jan Burger, aan. 

Cothen als voorbeeld 

voor bouwend Nederland 

“Enkele jaren terug liep ik met de helaas overleden 
Toon van Dijk over De Kamp. Hij herinnerde zich hoe 
hij daar in de boomgaard liep. Zo herinner ik mij hoe 
ik van het huis van opa en oma het veld van SVF op 
kwam. In het hek zat een gat. Nu loop ik tegen huizen 
aan. Daaruit blijkt hoe het is veranderd,” vertelt 
Jeroen Brouwer bij het voormalige sportveld. En de 
‘zelfbouwers’, de CPO-groepen, in Cothen hebben 
navolging gekregen: in Langbroek en de hele 
provincie. “Bouwen voor en door de inwoners is een 
succes en met de woningen op het Stookerterrein is 
er veel voor de Cothenaren gedaan,” vindt Brouwer. 

Handen uit de mouwen 

SP-wethouder Jan Burger was hierbij betrokken. “Het 
mooie is dat het de mensen zelf zijn die initiatieven 
nemen. Of de woningstichting hier, want die is erg 
actief,” aldus Burger. “De gemeente moet daarbij 
stimuleren en er zijn bij problemen. In al die jaren 
heb ik geleerd dat Cothenaren ook graag zo werken. 
Zo gaan we verder in De Kamp. Met en voor starters, 
ouderen, enzovoorts.” 

Jan Burger is er trots op dat er in de hele gemeente 
zo veel woningen gebouwd zijn, ondanks de crisis: 

“Door samen te werken, kijken wat nodig is en de 
handen uit de mouwen te steken.”  

Lokale kennis gebruiken 

De SP wil zich de komende tijd inzetten om meer te 
doen met lokale aannemers. “De Cothense bedrijven 
leveren toch ook goede kwaliteit? Regels vanuit 
Europa hielden ons tegen. Die zijn dankzij de SP-ers 
in Europa aangepast, zodat gemeenten nu anders 
mogen aanbesteden. Laten we hier ook mee voorop 
lopen. We gaan door met investeren in de toekomst 
van de gemeente en Cothen. En dan kunnen we hier 
best lokale vaklui voor gebruiken,” besluit Brouwer. 

 

Woningbouw in De Kamp: door Woningbouwstichting 
Cothen en voor en door ‘zelfbouwers’.

__________________________ 
 

Geen bezuinigingen op 
kleine subsidies 
 
Voor een gesprek over Cothen 
kun je altijd terecht bij Joop van 
Maurik. Hij woont al 50 jaar ‘op 
Cothen’ en is zeer aktief. 
Bijvoorbeeld als voorzitter van  
de bewonerscommissie van het  

___________________________ 
 
woonzorgcomplex (WoZoCo)  en 
de Stichting Welzijn Ouderen 
(SWOC). Dat laatste al 15 jaar. 
 
“Ik stem SP. Waarom? De partij 
doet onder meer veel in de zorg. 
De steun voor ‘Wij zijn de thuis-
zorg’ vind ik geweldig, Luisteren 
naar de mensen is ook zo’n posi-
tief punt en samen aan de slag  

___________________________ 
 
gaan,” laat hij weten. “Dat doen 
wij hier bijvoorbeeld als SWOC 
met de Zonnebloem: Dat hopen 
we nog lang zo te houden. Daar 
heeft iedereen plezier van.” 
 
Hoe de gemeente verder kan 
helpen? “Niet bezuinigen op klei-
ne subsidies bij zorg en welzijn. 
Vanwege hogere eigen bijdragen 
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stoppen mensen met aktiviteiten. 
Dat betekent dat zij thuis blijven 
zitten. Bedenk wel: zij  hebben 
ons land opgebouwd. En vaak 
voor een laag loon. Laat ze 
daarom houden wat ze hebben!” 
 

 
 
Ouderen moeten wat hem betreft 
zo lang mogelijk thuis kunnen 
wonen. “Daar maakt de SP zich 
ook hard voor. Er komen forse 
landelijke bezuinigingen aan. Daar 
mogen de mensen niet de dupe 
van worden,” besluit Van Maurik. 
 
 

Werken aan de 
toekomst van Cothen 
 
Gerry Odijk is al een aantal jaren 
actief voor de SP. Ze was 
organisatiesecretaris en 
bemoeide zich met acties als het 
afschaffen van de rioolheffing 
voor huurders. Vanuit de speel-
tuinvereniging werkt ze ook mee 
aan de plannen voor de De Kamp 
en ze staat op de kandidatenlijst. 
 
“De SP zet zich in voor Cothen 
door mee te werken aan meer 
betaalbare woningen voor 
starters en ouderen. En het 
realiseren van goede voorzie-

ningen als een dorpshuis, frisse 
schoolgebouwen en activiteiten 
op het gebied van sport, zorg en 
welzijn. Daar knokken we als 
partij voor. Maar ook onze 
wethouder, Jan Burger, samen 
met de verschillende organisaties 
hier,” laat zij weten. 

Wat er de komende tijd vooral 
moet worden aangepakt? 
“Natuurlijk verder met De Kamp. 
En niet te vergeten de nieuwe 
speelvoorziening die daar moet 
komen,” lacht ze. 
 

 

Ook het gebruik blijven maken 
van het ‘lokaal maatwerk’ is 
belangrijk. “Daardoor worden 
nieuwe woningen in eerste 
instantie aan inwoners uit ons 
dorp en de gemeente toe-
gewezen,” legt Gerrie Odijk uit. 

Verder moet uitvoering worden 
gegeven aan de geplande 
verkeersmaatregelen. Zij noemt 
de nieuwe hangbrug voor 
voetgangers bij het begin van de 
Dorpsstraat en een goede en 
veilige doorgang voor het 
autoverkeer daar en op de Willem 
Alexanderweg. “De gemeente 
moet ook hier vooral luisteren 
naar de ervaringen en wensen die 
leven,” eindigt zij.  

Acties voor goede 
thuiszorg 
 
Mirjam van Echteld is werkzaam 
in de thuiszorg en staat eveneens 
op de kandidatenlijst van de SP. 
De Cothense moeder kwam bij 
de partij via acties. “De SP was 
de  enige partij die zich druk 
maakte over cliënten en 
medewerkers. Niet alleen in de 
raad, maar juist ook daarbuiten,” 
legt zij uit. 
 
En de SP bleek een partij van 
aanpakken. Van Echteld: “Enkele 
leden hebben zich persoonlijk 
voor ons ingezet. Maar wel met 
de boodschap dat we het ook zelf 
moeten doen. Zo is het comité 
‘Wij zijn de thuiszorg‘ opgezet en 
zijn we vanuit de gemeente naar 
zorgacties geweest.” 
 

 

Vervolgens besloot ze om lid te 
worden en nu staat ze zelfs op de 
kandidatenlijst. “De SP is er voor 
de bewoners. Niet alleen met 
woorden, maar ook met daden. 
Dat is tevens een goed Cothens 
gebruik. Zo maken we ons dorp 
nog mooier. Daar draag ik binnen 
de partij en richting raadsfractie 
graag mijn steentje aan bij!” 
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