
EErhErstEl voor 
dE vuilnismannEn

Toon je solidariteit!
Manifestatie: stadhuis van Leiden,  
zaterdag 15 maart • 13.00 uur
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Door acties van de mannen van Stedelijk Beheer is in de herfst van 2011 voor-
komen dat de dienst verzelfstandigd (lees: uitverkocht) werd. Taart en bloemen 
voor de twee leiders van de werkvloer, Marcel van den Berg en Memet Sari. Maar 
een paar maanden daarna kregen de vuilnismannen onverwacht strafontslag van 
de gemeente. Zij zouden zich schuldig hebben gemaakt aan intimidatie van hun 
collega’s en het normaal functioneren van de dienst in de weg zitten. Niet alleen 
raakten zij hun werk kwijt, ook kregen zij daardoor geen uitkering. Simpelweg als 
vuil behandeld. 

Al twee jaar vechten de twee ontslagen vuilnismannen voor genoegdoening. Daarbij 
hebben zij de steun van vakbond Abvakabo FNV en van de SP, die achter de schermen 
al tijden aan een oplossing werkt. Alle betrokkenen, ook de gemeente, zeggen mee te 
willen werken aan een fatsoenlijke oplossing van het probleem. Maar ‘zeggen’ en ‘doen’ 
zijn twee verschillende dingen. Zowel de burgemeester als de gemeentesecretaris 
blijken de zaak te traineren, een onjuiste voorstelling van zaken te geven en laten weten 
klaar te zijn met de zaak. SP-Tweede Kamerlid Paul Ulenbelt: ‘De afgelopen maanden 
heb ik met beide heren gesproken. Het klinkt misschien grof, maar ik voel me door hen 
ronduit besodemieterd.’ 

Wij accepteren het niet dat mannen die binnen de dienst Stedelijk Beheer een voor-
beeldrol hadden, zonder recht op uitkering thuis zitten. Tegelijkertijd worden we bijna 
dagelijks geconfronteerd met topbestuurders in de publieke en semi-publieke sector die 
er een zooitje van maken en in het ergste geval met gouden handdrukken en bonussen 
vertrekken. Wij eisen van de gemeente Leiden dat zij de kwestie van de vuilnis mannen 
oplost. Vuilnismannen als afval behandelen? Gemeente Leiden en burgemeester, 
schaam je!

U kunt de vuilnismannen ook financieel steunen en uw bijdrage overmaken naar het 
Steunfonds vuilnismannen, bankgiro NL46INGB0001596879 t.n.v. SP-afdeling Leiden 
o.v.v. ‘Solidariteit vuilnismannen’

Voor Meer inforMaTie: 
Julian van der Kraats, gemeenteraadslid SP
06 1504 2822

BurgEmEEstEr laat ontslagEn 
vuilnismannEn stikkEn
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