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AGENDA 

 

 Fractieoverleg op maandag 
23 april en 14 en 28 mei, 19.30 
uur in de fractiekamer, Hanze-
plaats 1 te Venlo (stadskantoor, 
vergaderruimte 1e verdieping). 
 
 Bestuursoverleg op dinsdag 
1 mei om 19.30 uur in de frac-
tiekamer, Hanzeplaats 1 te Venlo 
(stadskantoor, 1e verdieping). 
  
 Bijeenkomst denktank op 
dinsdagen 8 mei en 12 juni om 
20.00 uur in Boulevard Hazen-
kamp, A. Verweystraat 6 Blerick. 
 
 Regioconferentie SP Limburg 
op zaterdag 14 april in Theater-
hotel de Oranjerie te Roermond. 
 
 Maandag 30 april vindt er 
mogelijk een extra ledenverga-
dering plaats als er een coalitie-
akkoord gepresenteerd wordt.  

De gemeenteraadsverkiezingen van 21 
maart waren spannend, heel spannend. 
Als SP haalden we wederom vier zetels. 

In een raad die verdeeld 
is geraakt en met de 
komst van twee nieuwe 
partijen is dat een bij-
zonder knappe prestatie. 
Hier een nadere duiding 
van de uitslag, de gevol-
gen, de mogelijkheden 
en wat er de komende 

tijd te verwachten valt. 
 
De komst van de PVV deed velen ver-
moeden dat we een zeer rechts blok 
zouden krijgen. Maar niets is minder 
waar. Deze partij kwam niet tot de 
enorme aardverschuiving in politiek 
Venlo die men voorspelde. 
 
De andere nieuwkomer, 50Plus deed 
het beter dan verwacht en komt vanuit 
het niets met drie zetels in de gemeen-
teraad. Ook GroenLinks won een zetel. 
 
De klappen vielen bij de oorspronkelij-
ke coalitie van Lokalen (-3), VVD (-2), 
CDA en PvdA (-2). Hoewel er gelijk bij 
aangegeven moet worden dat het CDA 
in zetels gelijk bleef maar EENLokaal 
een iets hoger percentage haalde en 
daarmee de grootste partij werd.  
 
Lijsttrekker Ton Heerschop: “We mogen 

als SP gewoon trots zijn op dit 
resultaat. Het is de inzet van al 
die SP-leden de afgelopen ja-
ren die dit waar maakten. 
Daarnaast kon de fractie zich 

goed profileren door sterke debatten, 
scherpe vragen en realistische alterna-
tieven voor de dag te brengen. De kie-
zer heeft daar waardering voor uitge-
sproken.”  
 

“Maar trots mogen we ook zijn. De 
komst van 50Plus en PVV heeft ons 
geen zetels gekost! En dat is dankzij de 
inspanningen van onze leden. Daar zijn 
we als SP-afdeling bijzonder trots en 
dankbaar voor!” 
 
Gaat de SP nu ook echt voor het 
bestuur in dit verdeelde landschap? 

Dat zou kunnen, maar alleen als we 
onze idealen kunnen waarmaken. De 
bal lag bij de twee partijen met zeven 
zetels, EENLokaal en CDA, en de vraag 
welke kant zij op willen.  
 
Inmiddels zijn de onderhandelingen in 
volle gang. Na de eerste verkennende 

gesprekken gaf EENLokaal aan graag 
een coalitie te willen vormen met SP, 
PvdA, GroenLinks en 50Plus. Als dat 
slaagt zou dat betekenen dat Venlo 
voor het eerst sinds mensenheugenis 
een coalitie krijgt zonder CDA en VVD!  
 
De onderhandelingen vinden in een 
constructieve sfeer plaats maar het 
blijft spannend of we eruit gaan komen 
met vijf partijen.  
We sluiten graag aan in een coalitie 
mits het akkoord een duidelijk SP-
geluid kent en we de voor ons belang-
rijkste zaken gerealiseerd kunnen krij-
gen. Het blijven nog spannende tijden. 
 

Vernieuwde raadsfractie op 29 
maart geïnstalleerd in stadhuis 

De nieuwe SP-fractie bestaat uit Ton 
Heerschop, Angelique Weingarten, Pe-
tra Raijer en Alexander Vervoort. Ton 
en Alexander beginnen aan hun 3e 
raadsperiode, Petra aan haar 2e en An-
gelique is het nieuwe frisse geluid in de 
gemeenteraad. Veel succes gewenst! 

V.l.n.r.: Petra Raijer, Angelique Weingar-
ten, Ton Heerschop en Alexander Vervoort. 
 

Afscheid raadslid Stefan Hugues  

Onze raadsfractie mag dan haar vier 
zetels behouden maar niet haar huidige 
vier raadsleden. Stefan Hugues stond 
op plek 5 op de kieslijst maar werd niet 
herkozen. Ofschoon wij dat zeer jam-
mer vinden heeft Stefan daar zelf in-
middels vrede mee. 

 
Met Stefan verliezen we een 
gedegen raadslid die zich vast-
beet in met name het zorgdos-
sier maar net zo de wijkenaan-
pak fileerde. Een gemis ook 

voor de hele gemeenteraad dus. 
 
Mocht de SP in het college van B&W 
komen en een wethouder leveren die 
uit de huidige raadsleden komt, dat kan 
Stefan terugkeren in de gemeenteraad. 
Nog een reden om te zorgen dat de SP 
gaat meeregeren in Venlo.  
Mocht dat lukken dan wordt het onder-
handelingsresultaat eerst in een extra 
ledenvergadering besproken. 
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 Ombudstaak SP 
hulpdienstvenlo@sp.nl 

BESTUUR 

 

 Afdelingsvoorzitter 
Peter Nelissen 
06-10 86 78 56 
peternelissen1963@gmail.com 
 
 Organisatiesecretaris 
Petra Raijer 
06-34 06 97 96 
petraraijer63@gmail.com 
 
 Coördinator Denktank  
Angelique Weingarten 
06-42 53 88 56  

FRACTIE 
 

 Raadslid, fractievoorzitter 
Ton Heerschop, 077-37 37 307  
ton.heerschop@gmail.com 
 
 Raadslid 
Angelique Weingarten 
06-42 53 88 56, kylin@home.nl 
 
 Raadslid 
Alex. Vervoort, 06-45 61 16 49  
avervoort@sp.nl 
 
 Raadslid 
Petra Raijer, 06-34 06 97 96  
petraraijer63@gmail.com 

SPeerpunten 
SP haalt opnieuw vier zetels! 
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Bij de verkiezingsuitslag op 21 maart werd lokale par-
tij EENLokaal de grootste partij en 
ging aan de slag met gesprekken om 
te komen tot onderhandelingen voor 
het vormen van een nieuwe meerder-
heidscoalitie voor Venlo. 
 

Na een reeks verkennende gesprekken maakte EENLo-
kaal op zaterdag 31 maart bekend dat ze een coalitie 
wil met daarin SP, PvdA, GroenLinks en 50Plus. Kort 
daarna week ging een (in)formateur (Jan Heijman uit 
Tilburg, statenlid in Brabant en wethouder in Bladel) 
aan de slag met deze partijen om een coalitie te kun-
nen smeden. Als het lukt dan schrijven we drie keer 
historie; voor het eerst gaat dan de SP regeren in 
Venlo; zónder CDA en VVD; én krijgt de gemeente 
een links College van B&W. 
 
Ton Heerschop, fractievoorzitter en onderhandelaar, 
vertelt: Op 26 maart is de eerste onderhandelronde 
voor een nieuw College van B&W van start gegaan. De 

SP is deze ingestapt door de onderhan-
delaars van de grootste partij, EENLo-
kaal, een uitvoerige schriftelijke analyse 
te sturen aangaande de verkiezingsuit-

slag. Daarmee toonden we aan dat we ons ‘huiswerk’ 
op orde hebben, de analyse werd zeer gewaardeerd.   
 
In de dagen daarna gingen de gesprekken vooral in-
formeel verder. De SP heeft daarbij met vertegen-
woordigers van elke partij gesproken om te kijken of 
er een klik is, op zowel persoonlijk als programmatisch 
vlak. Je moet immers vier jaar met elkaar optrekken. 
 
EENLokaal is als grootste partij aan zet om als eerste 
een coalitie te vormen en heeft dus aan de verschil-

lende onderhandelaars laten weten dat zij een coalitie 
op links ziet zitten. Een coalitie van EENLokaal, SP, 
PvdA, GroenLinks en 50Plus.  
 
Als SP juichen we de keuze van EENLokaal voor de 
‘coalitie over links’ dan ook toe. We zullen er alles aan 
doen om het vertrouwen tussen de partijen te verster-
ken. En onze speerpunten inbrengen in de onderhan-
delingen om er het maximale uit te slepen. 
 
Het CDA is uitgenodigd om aan te sluiten maar liet al 
snel weten diverse eisen te stellen en liefst de VVD 
mee te willen nemen in een nieuwe coalitie. Althans, 
zo lijkt zij zich op te stellen. Dat zou jammer zijn om-
dat dan enkel de oude machtspartijen weer aan het 
roer staan. En daarmee zou er weinig veranderen in 
de Venlose politiek. Verandering die nu net zo noodza-
kelijk is. Met haar opstelling heeft het CDA zichzelf 
vooralsnog buitenspel gezet. 
 

EENLokaal liet eerder al weten niet 
meer verder te willen met de VVD 
en ook de PVV staat te ver af van 
hun gedachtegoed (EENLokaal is 
recent ontstaan uit een fusie van 

twee lokale partijen; coalitiepartij VenLokaal en oppo-
sitiepartij Lokale Democraten). 
 
De afgelopen tijd zijn er dus intensieve gesprekken 
gevoerd met de beoogde coalitiepartijen. Wij voelen in 
al die gesprekken vertrouwen naar elkaar toe en voor-
al de behoefte om in Venlo een andere politieke wind 
te laten waaien. 
We zijn er nog lang niet, maar hebben wel het gevoel 
voor een historische verandering in Venlo te staan en 
daaraan te kunnen bijdragen. 

EENLokaal wenst een coalitie met o.a. de SP! 

Ook voor 2018 zijn weer wetten en regels aangepast, 
het duurde even maar het overzicht is compleet en zo 
konden we op 7 maart ook voor dit jaar weer een in-
komenskaart uitdelen met daarop alle landelijke en 
lokale inkomensondersteunende regelingen en waar 
men terecht kan om deze aan te vragen. 
 
Woordvoerder Angelique Weingarten: “Diverse ge-

meenten bieden zo'n inkomenskaart aan voor 
haar burgers maar de gemeente Venlo zelf 
niet. Daarom heeft de SP-Hulpdienst weder-
om besloten om, net als voorgaande jaren, 
zelf zo'n kaart samen te stellen.” 
 

“De inkomenskaart bieden we actief aan bij de doel-
groep die mogelijk het meeste baat heeft bij deze in-
formatie. Want vaak weten mensen niet welke rege-
lingen er zijn voor de lagere inkomens of bijzondere 
situaties.”  
“Dit aanbieden is meteen een kans om mensen te vra-
gen naar wat goed gaat maar vooral naar wat beter 
kan en tegen welke problemen ze aanlopen.” 
“De kaart verspreiden we verder bij de Huizen van de 
Wijk, informatie- en adviespunten, welzijnsorganisa-
ties en zorgmedewerkers.” 
 
Weingarten: “De kaart kan ook als checklijst dienen 
om te controleren of alle voorzieningen en regelingen 
waar men eventueel recht op heeft, zijn aangevraagd. 
We weten dat ook de gemeente en wijkverpleegkundi-
gen bij het indiceren van zorg deze kaart hanteren. 

Een mooi compliment maar het geeft ook de behoefte 
van zo’n overzicht.” 
 
“De inkomenskaart is vanaf dat we er mee begonnen 
in 2014 een succes. Aan het begin van elk jaar krijgen 

we vragen (ook dus van zorgprofes-
sionals) wanneer de kaart weer ver-
schijnt. Dat  succes is mooi maar 
laat ook zien dat er een brede be-
hoefte is aan zo’n overzicht met alle 

regelingen voor Venlo.” 
 
Vaak weten mensen niet welke regelingen er zijn voor 
de lagere inkomens. Er zijn met regelmaat mensen 
die bijvoorbeeld nog nooit gehoord hebben van zorg-
toeslag of kindgebonden budget. Ook de gemeentelij-
ke fondsen zoals bijzondere bijstand voor duurzame 
gebruiksgoederen en financiële ondersteuning voor 
kinderen die graag willen sporten, waarvan de ouders 
dit niet kunnen bekostigen, zijn vaak nog onbekend. 
 
De nieuwe inkomenskaart staat ook op onze website, 
aan de rechterkant in het blokje Hulpdienst. Daar kan 
iedereen de kaart bekijken en downloaden/afdrukken. 
 
Weingarten: “Het staat mensen vrij om de inkomens-
kaart verder te verspreiden want daarmee bereiken 
we ons doel dat zoveel mogelijk mensen hiervan kun-
nen profiteren. De kaart is in die zin niet 'van' de SP, 
we hopen dat iedereen deze inkomenskaart als service 
en ondersteuning ziet en ook als zodanig gebruikt.” 

Hulpdienst van SP-Venlo brengt inkomenskaart 2018 
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Ook dit jaar stonden we bij het sfeerpunt in Velden 
van de Venloop wandeltocht waarbij we de lopers 
trakteerden op een beker soep of koud water, als 

steuntje voor de laatste kilometers 
naar de finish. Enige tijd was het 
zo druk dat we nauwelijks de soep 
opgeschept en uitgedeeld kregen. 
Het was weer een geslaagde dag. 
 

Tijdens de jaarlijkse Venloop Wandeltocht, op 24 
maart, daar waar de routes van de 20 km, 30 km en 
40 km bijeenkomen, op de Markt in Velden, stonden 
we traditiegetrouw – want net als voorgaande jaren – 
met de befaamde en opvallende soepkar SoePexpress. 
 
De soep stond al vroeg te pruttelen dus toen de wan-
delaars kwamen waren we paraat. Maar op een gege-
ven moment passeerden er duizenden lopers in zo’n 
korte tijd dat we het niet meer bijgebeend kregen. 
Soep heeft nu eenmaal tijd nodig om warm te worden. 
 
Iedereen voorzien van soep is een utopie maar toch 
deelden we ruim 145 liter tomatensoep oftewel meer 
dan 1100 bekertjes uit om mensen te trakteren - als 

laatste zetje richting de eindstreep 
acht kilometer verderop in Venlo – 
maar zeker ook om hen te bedan-
ken voor hun stem bij de gemeen-
teraadsverkiezingen (op woensdag 

21 maart) waarbij de SP tegen de verwachting in haar 
vier raadszetels behield. 

De mensen waarderen onze aanwezigheid, men rekent 
erop dat we er elk jaar weer staan, lopers passen er 
zelfs hun pauze op aan, wat ook weer leuke gesprek-
ken oplevert. 
 
Na een stevig koude periode zat nu het weer mee met 
een heerlijk zonnetje en perfecte temperatuur voor de 
lopers. Eigenlijk zat alles mee en daarmee was onze 
SoePuitdeelactie weer een daverend succes! 

 
Het is niet alleen goed om 
onder de mensen te zijn als 
dat nodig is voor acties of 
wijkbezoeken, maar het is 
ook prachtig als je een 
sportevenement als de 
Venloop mag opluisteren 
met je inzet. 

 
Dat we niet meer weg te denken zijn bleek ook uit de 
toffe reacties van de wandelaars, het publiek en na 
afloop, toen we na het opruimen en schoonmaken, op 
het terras van café De Sport nagenoten van een ge-
slaagde actie. Bij het afrekenen zei men met een gro-
te glimlach “tot volgend jaar hè”. 
 
Dank aan de Venloop-organisatie en aan de wande-
laars en aan al die mensen langs de kant die er een 
feest van maakten.  
Als het aan ons ligt zijn we er volgend jaar weer bij! 

Rietje belde me afgelopen week. Zo begon Ton Heer-
schop zijn verhaal enkele weken geleden. Rietje is een 
echte Haagse dame, rap van de tongriem en wetende 

wat ze wil. Rietje is de weduwe van de 
in 2015 overleden voetballer Harry 
Heijnen (VVV, ADO, MVV, Oranje), zo 
vertelde Rietje aan Ton. Ze was boos, 
boos op de gemeente.  
 

Rietje zei: “Wie was die onnozelaar die de verkeers-
lichten bij de Kaldenkerkerweg had laten weghalen? Is 
die van jullie partij?”, zo vroeg ze Ton. Hij vertelde 
daarop dat ze waarschijnlijk wethouder Aldewereld 
bedoelde en dat die niet van onze partij was. 
“Dat is jammer want dan had ik u heel wat willen ver-
tellen”, zo stelde Rietje. Dat kan toch, als er iets is 
rondom die verkeerslichten hoor ik het graag, zo ver-
telde Ton haar en gaf ook aan dat wij haar verhaal 
graag aanhoorden. 
 
Ze vertelde dat enige tijd geleden iemand van de ge-
meente bij een bijeenkomst over het verdwijnen van 
de verkeerslichten had verteld dat er sinds dat ver-
dwijnen maar twee ongevallen waren geweest. Eentje 
daarvan betrof ‘een oude dame die wat schrammen 
had’. Die oude dame bleek Rietje te zijn en inderdaad 
had zij een ongeluk gehad op de plek waar ooit ver-
keerslichten het verkeer regelden. 
 
Ze was geschept door een auto en had breuken in 
haar benen, rug, nek en ribben. Daarbij was in het 
ziekenhuis ook een hartstilstand geweest en was ze - 
zoals ze vertelde - langs het randje gegaan. Ze was 
furieus dat gedaan was alsof het allemaal wel meeviel. 
Rietje was terecht boos. 
Ze vertelde me verder, over haar kinderen en klein-
kinderen waarover ze zich zorgen maakt als deze op 

dat kruispunt moeten oversteken. Dat ze niet kon be-
grijpen dat de gemeente zo had gelogen over haar 
verwondingen. En dat ze nu niet meer kon fietsen om-
dat haar evenwichtsorgaan ook een tikkie had gehad, 
zoals ze het zelf stelde. Dat ze best wel bang was om 
met de scootmobiel om te gaan: “Dat ding gaat zo 
snel, maar ik krijg les en doe het goed”, vulde ze di-
rect aan. 
 
Mijn gedachten gingen terug naar juni 2017, hoe we 

als SP actie voerden op dat kruis-
punt Kaldenkerkerweg, Van Ara-
gonstraat, Kapelaan Nausstraat. 
Dit omdat we het onverantwoord 
vonden dat de gemeente deze 
verkeerslichten weg wilde halen. 

 

Ik dacht terug aan de wethouder die toen voor de ca-
mera van de stadsomroep stelde: “Verkeerslichten 
bieden toch maar schijnveiligheid”. Hoe kun je zo de 
omwonenden schofferen die zich druk maken over de 
verkeersveiligheid? 
 

Maar erger, nu doet men dus vanuit de gemeente 
Venlo voorkomen alsof er iemand ‘een paar sch-
ammen’ heeft opgelopen terwijl die dame dus ernstige 
verwondingen had. Meerdere breuken en een reani-
matie zijn niet een paar schrammen. 
 
Het ergste is dat op betreffende kruispunt, nu de ver-
keerslichten toch zijn weggehaald, elke week een of 
meerdere (bijna) ongelukken plaatsvinden. Als in de 
woorden van de VenLokaal-wethouder de verkeers-
lichten al “schijnveiligheid” bieden, wat biedt een leeg 
kruispunt zonder die lichten dan nu? Het recht van de 
sterkste? 
Het gevaarlijke kruispunt moet verbeterd worden, 
maar nu echt. Hoe precies gaan we uitzoeken.  

SoeP uitdelen bij de Venloop is elk jaar weer een feest 

Kruispunt: Het schokkende verhaal van Rietje Heijnen 
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Op 28 februari en 12 maart besprak de gemeenteraad 
het plan om langs het spoor, op industrieterrein 
Greenport, negen windturbines te bouwen van totaal 
210 meter hoog. Zowel voor- als tegenstanders besto-

ken de raadsleden met informatie, 
zo veel dat onduidelijk is wat nu de 
gevaren zijn en wat niet. De ondui-
delijkheid blijft, de raad kwam er 
niet uit en besloot tot twee weken 
uitstel van het voorstel, in de tus-
sentijd werd er door de provincie 

een ‘plan van aanpak’ geschreven. Maar dat mocht 
niet baten. 
 
Fractievoorzitter Ton Heerschop: “We hebben goed 
geluisterd naar de inbreng van de diverse fracties 
maar constateren ook dat niet elke fractie er even 
goed in zit. Alle partijen hebben de overtuiging dat 
Nederland over moet naar duurzame energie. Dat on-
derschrijft de SP ook, het is niet de vraag of maar hoe 
en wanneer we de overgang naar duurzame energie 
moeten maken. Maar ook op welke wijze.” 
 
“En dan kijk ik ook naar de zorgen van de mensen die 
nu direct getroffen worden door de plaatsing van deze 
windturbines. Zij maken zich zorgen voor de effecten 
op de volksgezondheid. Zorgen die je niet kunt weg-
nemen door te roepen dat er wel of geen wetenschap-
pelijk bewijs is dat windturbines gezondheidsklachten 
veroorzaken. Er zijn vele rapporten en net zo velen 
trekken andere conclusies. Dat schiet niet op.” 
 
“Is het niet zo dat als we draagvlak willen creëren, we 
minstens die zorgen had moeten wegnemen? Het bre-
de draagvlak ontbreekt en het College van B&W faalt.” 
 
Want wat gaat er gebeuren met het geld uit het leef-
baarheidsfonds? Waarom gaf B&W niet heel concreet 

aan welke voordelen er voor de mensen in de omge-
ving van deze turbines zouden zijn? Waarom werd 
geen antwoord gegeven op de zorgen aangaande ge-
zondheid? Waarom heeft dit college zich alleen maar 
verdedigd middels het verschuilen achter wettelijke 
richtlijnen en niet het gesprek met de mensen in de 
Boekend, Heierhoeve en Blerick aangegaan? 
 
Ton Heerschop: “Het College had veel meer moeten 
praten, samen met alle partners, met de mensen die 
zich oprecht zorgen maken. Ze had moeten beoorde-

len of er wellicht een opdeling kon ko-
men of alternatieve locaties beter zijn. 
Ze had heldere afspraken moeten heb-
ben als het gaat over opkopen van 
woningen in het plangebied.” 

“Ze had kunnen aanvoelen dat er maatschappelijke 
onrust zou ontstaan en had dus moeten werken aan 
draagvlak onder de omwonenden. In plaats van dit nu 
door de raad te drukken en tegen jarenlange juridi-
sche procedures aan te kijken. Ook daarmee is name-
lijk niemand gebaat. En ook daarmee schiet de transi-
tie naar duurzame energie niet op.” 
 
Na drie uur debat en enkele schorsingen voor onder-
ling overleg, besloot de gemeenteraad tot een tussen-
oplossing door het besluit over de windturbines 2 we-
ken voor zich uit te schuiven. In de tussentijd kwamen 
gemeente en provincie met een plan van aanpak 
waarin staat hoe de omwonenden (financieel) kunnen 
profiteren van de windturbines (door aandelen met 
renteopbrengst) of door woningbezitters uit te kopen. 
 
Op maandag 12 maart werd er dan een extra raads-
vergadering gehouden. Het plan van aanpak werd als 
te zacht gezien en aangezien er verder niets verander-
de, stemde een ruime meerderheid (ook de SP) tegen 
het windturbinepark. Op naar een beter plan. 

Bekritiseerd windturbinepark afgeschoten na geklungel 

Bedankt voor de steun!  
 
De twee misschien wel belangrijkste spelers binnen 
onze afdeling tijdens de afgelopen campagne voor de 
gemeenteraadsverkiezingen, die op 21 maart gehou-
den werden, blikken kort terug op de gehouden 
campagne en de uitslag die we haalden. 
 
Campagneleider Alexander Vervoort: “We hebben in-

gezet op een campagne van hoop en vertrou-
wen, veel mensen gesproken en enthousiast 
gemaakt voor onze ideeën. Bij deze verkiezin-
gen gold zeker dat werkelijk elke stem telde. 
Veel kiezers hebben tot het laatst gewacht om 

te beslissen of en zo ja, wat ze gingen stemmen. We 
hoopten dat we de stijgende lijn van de afgelopen ja-
ren in Venlo konden doortrekken, ook met het oog op 
de mogelijke onderhandelingen om te komen tot een 
coalitie met de SP daarin.” 
 
Lijsttrekker Ton Heerschop: “Het vertrouwen in de SP 

is in de laatste weken voor de verkiezingen 
toegenomen, zo merkten we in het contact 
met de kiezer. Veel mensen hebben de over-
tuiging in onze partij gevonden of hervonden. 
Dat gaf kracht en hoop op een goede uitslag.” 

“Dat vertrouwen en die overtuiging vormt het stevige 
fundament onder wat we deden en blijven doen, ook 
in de nieuwe gemeenteraad en hopelijk ook in de ge-
meentebestuur.”   
“Want er is werk aan de winkel, veel werk en de SP 

neemt haar verantwoordelijkheid om samen te zorgen 
voor verandering. Mocht de nieuwe coalitie weer over 
rechts gaan dan kan ze van ons de komende jaren 
opnieuw stevige oppositie verwachten. Maar het liefst 
nemen we als SP natuurlijk zelf deel aan het bestuur.” 
 
Alexander Vervoort: “Dat we het als partij moeilijk 
zouden krijgen stond vooraf buiten kijf want met twee 
nieuwkomers (PVV en 50Plus) zijn er minder stemmen 
op te halen dan voorgaande jaren. En dat merkten we 
bij de uitslag want over het algemeen haalden we 
minder stemmen als partij maar ook per kandidaat op 
dan voorheen. Het lage opkomstcijfer (meer dan de 
helft van de kiezers kwam niet opdagen) speelt dan 
ook een negatieve rol.” 
“Toch wisten we onze vier zetels te behouden waar de 
meeste andere partijen inleverden. Dat zegt ook iets 
over onze basis. En daar moeten we nu verder op 
voortbouwen, meer mensen achter ons scharen.” 
 
Wilt u de SP groter en sterker maken en bent u nog 
geen lid? Doe mee, samen kunnen we veranderingen 
afdwingen! Word lid en steun de SP. Kijk op: 
www.sp.nl/interact/word_lid 


