
Vandaar dat wij altijd zeggen dat het bij ons 365 
dagen per jaar ‘campagne’ is – de campagne voor 
een beter en socialer Amstelveen.

Mensen betrekken  
bij beslissingen
De SP heeft in Amstelveen een actieve afdeling, 
waardoor we zelfs voordat we in de gemeen-
teraad zaten op de straat vertegenwoordigd 
konden zijn. Onze actieve leden doen onderzoek 
naar misstanden in de samenleving, hebben 
contact met bewoners en organiseren samen 
met hen acties voor concrete verbeteringen. 
Alleen op deze manier kan er in overleg met de 
mensen aan oplossingen worden gewerkt en 
voorkomen we dat mensen voelen dat beslissin-
gen buiten hen om worden genomen. Maar hoe 
werkt dit in de praktijk? In deze krant deelt de SP 
Amstelveen haar ervaringen met u. Wij wensen 
u veel leesplezier.

jaarkrant spWinter 2011/2012
Deze krant is een uitgave van de SP-fractie in Amstelveen en de SP-afdeling Amstelveen (Aalsmeer, Amstelveen, Ouder-Amstel en Uithoorn)
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saMen knokken voor  
een socialer aMstelveen
De regering is flink aan het bezuinigen. Rechts Nederland likt z’n vingers erbij af. Belang-
rijke voorzieningen als bibliotheken, het openbaar vervoer en sociale werkplaatsen worden 
niet ontzien. Ook uw gemeente gaat bezuinigen omdat ze minder geld van de regering 
krijgt. De SP vindt dat gemeenten niet op zorg en welzijn moeten bezuinigen, zeker niet 
zolang er nog wel vele miljoenen uitgegeven kunnen worden aan nieuwe wegen (de N201), 
het verbreden van wegen (de A9) en andere prestigeprojecten. In Aalsmeer, Amstelveen, 
Ouder-Amstel en Uithoorn houdt de SP het gemeentebestuur scherp in de gaten bij de keu-
zes die gemaakt worden. In Amstelveen doen we dat sinds de gemeenteraadsverkiezingen 
van 2010 zelfs met twee zetels in de gemeenteraad.

365 dagen per jaar ‘caMpagne’
In tegenstelling tot andere partijen is de SP niet 
alleen actief in de gemeenteraad. De SP is een 
activistische partij die de straat op gaat en de 
buurten opzoekt, om te horen wat er speelt en 
om samen met buurtbewoners actie te voeren 
voor concrete verbeteringen. Het gaat de SP 
daarbij steeds om de mensen zelf: menselijke 
waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit 

– dát zijn de idealen van de SP. Een bereikbare 
huisartsenpost, een speeltuintje in de buurt, het 
behoud van de buurtbibliotheek, een buurthuis 
voor jongeren die anders op straat rondhangen 
– zulke dingen bereik je niet alleen maar door in 
de gemeenteraad te vergaderen, in het stadhuis 
besluiten te nemen en eens in de vier jaar de 
straat op te gaan voor de verkiezingscampagne. 
Er moet continu contact zijn met de mensen. 

doe Mee!
En spreken onze standpunten en acties u aan? 
Wilt u met ons mee knokken voor het behoud 
van de bibliotheek, het buurthuis, het zwembad, 
de zandbak in de buurt of de halte van bus, tram 
of sneltram? Dan kunt u natuurlijk ook lid wor-
den van de SP Amstelveen! U kunt lid worden 
door de bon achterop deze krant in te vullen en 
op te sturen. Of bel (020) 643 64 32 of  
06 4976 8574. U kunt ook terecht op: www.sp.nl •

Harald Bos, afdelingsvoorzitter  
& Max Jansen, SP- en ROOD-lid
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Met de klok mee: SP-actie ‘Armoede Werkt Niet’; SP-team geeft voorlichting over plannen lijn 5 en 51; fractievoorzitter Joep van Erp blijft plakken voor ‘Armoede Werkt Niet’; voor het raam een 
SP-poster voor behoud huizen Jan Lievensweg.



Waar gaan We naartoe Met traMlijnen 5 en 51?
De besturen van gemeentes Amstelveen, 
Amsterdam, stadsdeel Amsterdam Zuid en 
de stadsregio hebben in 2010 gezamenlijk 
een projectbureau opgericht om te on-
derzoeken wat er moet gebeuren met de 
Amstelveenlijn wanneer de Noord-Zuidlijn 
wordt aangelegd. Dit projectbureau onder-
zocht echter alleen de varianten waarbij de 
metro zou worden doorgetrokken. Daarbij 
worden negen van de negentien haltes van 
sneltram 51 en tramlijn 5 als geheel opgehe-
ven. Het ombouwen tot metroverbinding 
kost naar schatting 800 miljoen euro. De SP 
heeft al vanaf het begin grote moeite met 
dit plan. 

Uit een enquête van de SP blijkt dat bijna nie-
mand in Amstelveen en Buitenveldert een dure 
metro wil. Mensen willen wel dat tram 5 be-
houden blijft en dat sneltram 51 zijn bestaande 
haltes behoudt. Uit een eerdere tussenrappor-
tage van het projectbureau voor de Amstelveen-
lijn blijkt dat de metrovarianten zeer ongunstig 
scoren wat betreft maatschappelijke kosten en 
baten. Met andere woorden: een metro naar 
Westwijk is te duur en slecht voor het openbaar 
vervoer in Amstelveen.   

nog langere loopafstanden
Als er een metro komt, moet de huidige 
sneltramverbinding (tussen station Zuid en 
Amstelveen Westwijk) worden omgevormd tot 
metroverbinding. Dat betekent, zoals gezegd, 
dat de helft van de bestaande haltes wordt 
opgeheven. De huidige loopafstanden naar de 
bestaande sneltramhaltes in Amstelveen zijn al 
groot en zullen nog groter worden. De 400- 
meternorm (er moet voor iedere woning een 
ov-halte zijn binnen 400 meter loopafstand) zal 
zeker niet worden gehaald. Vooral Waardhuizen 
zal hieronder lijden.

verspilling geMeenschapsgeld
In alle stilte is plotseling het projectbureau voor 
de Amstelveenlijn ‘opgeheven’ door de verant-
woordelijke bestuurders. De reden: het bureau 
bekijkt, in tegenstelling tot de beloftes, alleen 
de metro-opties zodat andere opties niet genoeg 

standpunten van de sp
De SP vindt dat de plannen voor het openbaar vervoer in onze gemeente aan 
een aantal voorwaarden moet voldoen:
•	Het	openbaar	vervoer	moet	fijnmazig	zijn.	Op	korte	loopafstand	moet	steeds	een	

halte van bus of tram beschikbaar zijn.
•	De	totale	reistijd	(van	deur	tot	deur)	mag	niet	groter	worden.	Met	slechts	het	

verkorten van de reistijd tussen Amstelveen Westwijk en station Zuid los je dus 
niets op. Er moet ook gekeken worden naar loopafstanden en andere vormen van 
openbaar vervoer.

•	Bereikbaarheid	van	belangrijke	bestemmingen	moet	centraal	staan.	Ook	na	
ingebruikname van de Noord-Zuidlijn moeten drukbezochte bestemmingen, zoals 
het Amstelstation, Weesperplein en Waterlooplein, goed en snel bereikbaar blijven.

•	De	kosten	moeten	zo	laag	mogelijk	blijven.	De	metrovarianten	kosten	erg	veel	geld.	
Een groot deel van de rekening wordt bij de inwoners neergelegd en er is al 9,5 
miljoen	euro	verspild.	De	SP	verzet	zich	daar	tegen.

•	Alle	varianten	moeten	bekeken	worden.	Het	projectbureau	voor	de	Amstelveenlijn	
heeft onvoldoende onderzocht welke alternatieven er zijn voor de dure 
metrovarianten.	De	SP	wil	dat	andere	plannen	meer	aandacht	krijgen.

•	Het	overbodige	openbaar	vervoersknooppunt	bij	de	Carmenlaan,	dat	gerealiseerd	
zou moeten worden ten koste van nieuwe woningen vlakbij het stadshart, moet 
afgeblazen worden.

•	Ook	vindt	de	SP	dat	de	ombouw	van	de	sneltramlijn	niet	ten	koste	mag	gaan	van	de	
andere tram- en buslijnen.

aandacht krijgen. Dit is precies het probleem dat 
de SP al vanaf het begin aankaartte. In zekere 
zin zijn wij dus wel blij dat het projectbureau 
is opgeheven. Wij zijn echter niet blij met de 
kosten die het bureau tot de opheffing met zich 
meebracht: 9,5 miljoen euro gemeenschapsgeld 
is verspild!

Wat doet de sp?
Onze actie “Geen dure metro” is bedoeld om 
de alternatieven een faire kans te geven. Wij 
denken dat het een stuk goedkoper kan dan 
800 miljoen euro. Bovendien willen wij niet 
dat er tramhaltes sluiten, iets dat binnen de 
huidige plannen wél het geval is. In 2012 valt de 
definitieve beslissing. Tot die tijd zal de SP nog 
regelmatig van zich laten horen. •

Joep van erp, fractievoorzitter sp amstelveen

Woningcorporatie eigen haard keurt eigen 
vlees in uithoorn
De SP Amstelveen is ook actief in de 
gemeenten Aalsmeer, Ouder-Amstel en Uit-
hoorn. In de laatste gemeente hebben we 
onderzoek gedaan naar de werkwijze van 
woningcorporatie Eigen Haard omtrent de 
flats in de wijk Zijdelwaard. Daar blijkt de 
woningcorporatie zich weinig gelegen te la-
ten liggen aan de wensen van de bewoners: 
noodzakelijke renovaties vinden niet plaats 
en de bewoners worden geconfronteerd met 
ongewenste sloopplannen. 

Volgens de officiële plannen van Woongroep 
Holland, dat in Eigen Haard is opgegaan, zou-
den alle negen flats binnen de Europarei (een 
deel van de Uithoornse wijk Zijdelwaard) gere-
noveerd worden. Dit zou vanaf 2002 gebeuren 
en dan zou er elk jaar een flat worden afgerond. 
Maar in 2009 is Woongroep Holland na een 
evaluatie tot de conclusie gekomen dat “de 
doelstellingen betreffende de woonkwaliteit en 
de leefbaarheid niet gehaald worden”. Daarop is 
besloten “niet door te gaan met de modernise-
ring van de flats op de huidige manier”. Uit het 
rapport blijkt dat Woongroep Holland te weinig 
toekomstwaarde ziet in de flats. Met andere 
woorden: de woningcorporatie wil de flats neer-
halen, want ze kosten te veel.

Dit is ook het algemene geluid dat wij via een 
enquête van de bewoners van de Churchil-
lflat hebben gehoord. Zij kregen te horen dat 
er geen geld meer was bij de corporatie om de 
flats op te knappen. Uit onze enquête blijkt 
dat bewoners niet willen dat de flats worden 
gesloopt. Sommige mensen geven zelfs aan 
zich te willen vastketenen aan de flat als de 

corporatie tot sloop overgaat: “Ze doen hun 
best maar! Mij krijgen ze hier niet weg!” Ook 
wijzen de bewoners op de mankementen die de 
flat heeft. Zo hebben alle woningen enkel glas, 
zit er betonrot in de balkons en zijn raam- en 
deurkozijnen verrot. Ook zijn de balkonplaten 
helemaal verroest; het is niet om aan te zien. 
Toen wij onze ronde deden, waren schilders 
bezig het houtwerk grijs te schilderen. In onze 
ogen en in die van de bewoners was het een 
schijnvertoning; aan werkelijke renovatie wordt 
en werd niets gedaan.
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Achterstallig	onderhoud	en	ongewenste	sloopplannen	bij	de	flats	in	de	Europarei.

Eigen Haard werkt dit jaar met vier werkgroe-
pen om te onderzoeken wat er moet gebeuren 
met de overige flats. Bewonersvereniging 
Euro-parel en andere vertegenwoordigers van 
burgers zijn echter niet vertegenwoordigd 
binnen deze werkgroepen. Het is dus de slager 
die zijn eigen vlees keurt. De woningcorporatie 
stuurt daarbij aan op de conclusie dat de flats 
gesloopt moeten worden. Dit zogenaamd omdat 
de verdeling van het woningaanbod binnen de 
Europarei niet zou aansluiten bij de wensen van 
kopers en huurders. Dit is aperte onzin. Het is 

duidelijk dat zowel de SP als de inwoners actief 
moeten blijven toezien op de werkwijze van 
Eigen Haard en die van de gemeente Uithoorn. 
Anders zullen de Churchillflat, de Straatsburg-
flat en de De Gasperiflat over een aantal jaar 
niet meer overeind staan en zullen een kleine 
1000 inwoners verplicht moeten verhuizen.

Justin luiJten, lid van rood, de Jongeren- 

vereniging van de sp
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Patrick Adriaans: “Werk is een groot goed, het is de 
beste remedie tegen sociale uitsluiting. Maar dat is 
het alleen als het ook loont.”

de voedselbank in aMstelveen
een intervieW Met initiatiefneeMster grea tWint 
Een woensdagmiddag in het Rode Kruisge-
bouw op het Hueseplein. Zojuist is de bus 
met voedselpakketten voorgereden en uit-
geladen. Binnen werken vier vrijwilligers 
om de kratten verder af te vullen. Uit een 
koelbox komt varkensvlees en kip. Vandaag 
als extra: een doosje eieren. “De mensen die 
hier komen zijn de schaamte voorbij,” zegt 
Grea Twint. 

Grea is initiatiefnemer van de Voedselbank (VB) 
Amstelveen: “Ik werkte als vrijwilliger bij de VB 
Amsterdam. Daar kregen zeven gezinnen uit 
Amstelveen al een voedselpakket. Toen ben ik in 
2009 hier gestart. Inmiddels telt de Voedselbank 
Amstelveen 27 families met zo’n 32 kinderen.” 
De voedselpakketten krijgt Grea van de VB Am-
sterdam. Omdat de pakketten door de recessie 
niet dik gevuld zijn, komen er extra levensmid-
delen van de C1000 aan de Lindenlaan en in 
Waardhuizen. En dit keer ook van AH in West-
wijk. Die belde maandag: “Mevrouw, we hebben 
wat staan voor u.” Trots laat Grea de foto zien 
met daarin zeven kratten met levensmiddelen.
 
Mensen helpen graag 
Op woensdag, de uitgiftedag, krijgt de voedsel-
bank van deze supermarkten artikelen die tot 
die dag houdbaar zijn. Heerlijk brood komt van 
de Joodse bakker Laromme in Buitenveldert. 
Ook houden vrijwilligers van de voedselbank 
acties bij supermarkten. Daar wordt aan mensen 
gevraagd of ze iets willen aanschaffen voor de 
voedselbank. Dikwijls krijgt Grea de vraag terug: 
“Mevrouw, wat heeft u nodig?” De mensen 
helpen dus graag. Zo mag Grea het Rode Kruis-
gebouw huren voor het symbolische bedrag van 
€ 1 per maand. Het voedsel is gratis. Per pakket 
moet ze eigenlijk € 3,50 euro per week voor lo-
gistieke kosten aan Amsterdam betalen. Dat zijn 
kosten voor opslagruimte, gas, water en licht 
en de auto’s die rijden. Deze kosten kan de VB 

Amstelveen nog steeds niet aan betalen en Grea 
is daarom bang dat VB Amsterdam haar binnen-
kort ook “afschrijft”, net als wat bij de dertien 
gezinnen uit Uithoorn gedaan moest worden. 
“Dat vond ik toen heel erg,” zegt Grea.

nog steeds op zoek naar donateur
“Het zou daarom een verademing zijn”, aldus 
Grea, “als de VB Amstelveen voor deze maan-
delijkse kosten van € 15 per gezin subsidie van 
de gemeente zou krijgen, maar dat is al die tijd 
niet gebeurd.” De gemeente vindt namelijk dat 
de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) 
genoeg biedt aan de mensen om rond van te 
komen. En de Amstelveenpas doet wonderen 
volgens de wethouders Groot en Koops. Oudere 
mensen mogen met bon een gratis kopje koffie 
met een broodje nuttigen bij de HEMA. En met 
korting naar een concert gaan. Maar ook dat 
kunnen de cliënten van de voedselbank niet 
betalen. “Die hebben liever iets op hun bord 
dan dat ze met een lege maag naar een concert 
gaan”, aldus Grea.

Ook de motie die de SP-fractie heeft ingediend 
om subsidie te krijgen van de gemeente voor VB 
Amstelveen werd alleen door de PvdA gesteund. 
De rest van de partijen stemde tegen. Grea en de 
andere vrijwilligers hopen spoedig een donateur 
te vinden voor de voedselbank. Alleen dan zijn 
de families zeker van hun wekelijkse voedsel-
pakket.

Wilt u de voedselbank  
helpen of steunen? 
Neem dan contact op met Grea Twint  
(020) 645 88 94. Mensen die een gift willen 
geven aan de voedselbank, kunnen gebruik 
maken van het volgende rekeningnummer:  
15 56 73 998. Voor meer informatie kunt u 
terecht op de website van de VB Amstelveen:  
www.voedselbankamstelveen.nl •

de voedselbank in aMsterdaM en aMstelveen
De	Voedselbank	verzorgt	in	Amsterdam	voor	ruim	1000	huishoudens	
voedselpakketten als aanvulling op de dagelijkse voeding. Amstelveen valt daar niet 
onder maar krijgt wel voor 27 families met 32 kinderen toch voedselpakketten uit 
Amsterdam.	Naast	de	pakketten	wil	de	Voedselbank	de	zelfredzaamheid	van	mensen	
vergroten door het geven van cursussen, zoals kookles, en door de weg te wijzen 
naar	de	reguliere	hulpverlening.	Het	gaat	erom,	dat	mensen	uit	de	problemen	komen	
en	weer	grip	krijgen	op	hun	leven.	Via	Amstelring	of	Vita	komen	de	mensen	bij	VB	
Amstelveen.	Eerst	krijgen	ze	een	intakegesprek.	Om	de	drie	maanden	wordt	bekeken	
of mensen nog steeds het voedselpakket nodig hebben.

actievoeren helpt! geMeente spaart  
kinderspeelplaats in de Maritsa
De bewoners van de Maritsa-buurt protesteer-
den tegen de bouwplannen voor een gezond-
heidscentrum op de plaats van een kinderspeel-
plaats. Een gezondheidscentrum is natuurlijk 
een goed idee, maar de bewoners wilden dat de 
gemeente op zoek ging naar een alternatieve lo-
catie. Dit ook omdat er op de kinderspeelplaats 
een gebouw van acht verdiepingen zou komen, 
waardoor het uitzicht van omwonenden verpest 
zou worden. “Geen alternatief!” zo beweerden 
de wethouders lange tijd. Maar na lang actie-
voeren door het actiecomité “De speeltuin moet 
blijven” en buurtbewoners bleken de wethou-
ders toch overstag te gaan en gingen ze serieus 
op zoek naar een alternatief. De SP Amstelveen 
feliciteert het actiecomité en de Maritsa-buurt 
met dit prachtige succes! De speeltuin in de 
Maritsa blijft en de huisartsenpraktijk zal op een 
andere plek worden gerealiseerd. •

De	SP	samen	met	ouders	in	kinderen	in	actie	
eerder dit jaar voor behoud van de speeltuin.

 De herontwikkeling van Hortensialaan-Lin-
denlaan leidde tot protesten door bewoners. Zij 
waren het oneens met de eerste plannen van het 
gemeentebestuur. Na protesten zijn de plannen 
aangepast in samenspraak met de buurtbe-
woners. Hoewel de SP daar blij mee is, missen 
wij nog twee belangrijke punten in het nieuwe 
plan, namelijk ruimte voor sociale woningbouw 
en voor een huisartsenpraktijk in de buurt. De 
omwonenden vinden dat de huisartsenprak-
tijk dicht in de buurt moet blijven en de SP 
ondersteunt dit van harte. Zorgvoorzieningen 
horen zo dicht mogelijk bij de mensen te zijn en 
nu inplannen is beter en goedkoper dan later 
inbouwen. Ook de vraag naar nieuwe sociale 
woningen is hoog onder de buurtbewoners. De 
SP is het pertinent niet eens met de plannen 

herontWikkeling hortensialaan-lindenlaan
sp pleit voor sociale WoningbouW  
en huisartsenpraktijk

van de wethouder om sociale nieuwbouwloca-
ties drastisch in te perken. Hier zal de SP in de 
gemeenteraad werk van maken. •
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Het gemeentebestuur wil oude tijden laten 
herleven: uitkeringsgerechtigden zouden 
gedwongen te werk gesteld moeten wor-
den, onder het minimumloon. Krijgen we 
nu dan de Amstel-Veenkolonie? Voor de SP 
is dit moderne slavernij. Mensen hebben 
recht op eerlijk loon voor eerlijk werk.

SP-gemeenteaadslid Patrick Adriaans: “Dit on-
zalige plan van het gemeentebestuur, ingegeven 
door Den Haag, moet zo snel mogelijk van tafel. 
Een tegenprestatie vragen voor een uitke-
ring vinden wij goed, maar dan moet dat wel 
gepaard gaan met het vergroten van de kansen 
op de arbeidsmarkt, zoals sollicitatietraining. 
En ondermijning van het minimumloon is 
helemaal uit den boze. Mensen verdienen eer-

Grea	Twint	(midden).

sp Wil geen aMstel-veenkolonie

lijk loon voor eerlijk werk. Natuurlijk moeten 
uitkeringsfraudeurs aangepakt worden, maar 
dat doe je niet door mensen met een uitkering 
gedwongen en onder het minimumloon aan het 
werk te zetten.”

Het wrange is dat mensen in een subsidiebaan 
hun werkplek zien verdwijnen. Zij krijgen te 
maken met forse inkomensderving en komen 
uiteindelijk in de bijstand terecht. Zij worden 
dan straks gedwongen aan het werk gezet 

voor een lager loon. De SP heeft daarom in 
de gemeenteraad voorstellen gedaan om deze 
mensen niet zomaar opzij te schuiven. Zo vin-
den wij dat mensen langer in een subsidiebaan 
moeten kunnen blijven werken. En wij willen 
geen tewerkstelling maar goede begeleiding van 
werklozen bij hun re-integratie op de arbeids-
markt. 

Patrick Adriaans: “Werk is een groot goed, het is 
de beste remedie tegen sociale uitsluiting. Maar 
dat is het alleen als het ook loont. We hebben 
steeds meer werkende armen, ook in Amstel-
veen. Een fatsoenlijke baan voor een fatsoenlijk 
loon, dat is wat wij nastreven. Daarom komen 
wij op voor de subsidiebanen, en daarom zijn 
wij tegen een Amstel-Veenkolonie.” •

bron: ledenblad rabobank amstel en vecht december 2011



kwartaalbijdrage  5,– (minimum)  7,50  10, –
  12,50  15,– anders   
   

ja, ik word lid van de sp. ik machtig de sp om per kwartaal 
onderstaand bedrag af te schrijven van mijn rekening. 
ik ontvang een welkomstgeschenk en bovendien krijg ik elke maand 
het nieuws- en opinieblad de tribune in de bus.

Stuur deze bon naar: 
SP,	Antwoordnummer	30542,	3030	WB	Rotterdam

U kunt deze machtiging stopzetten met een telefoontje of  
een	e-mail	aan	de	SP:	(010)	243	55	40,	administratie@sp.nl

datum                           handtekening

naam

roepnaam        voorletters m/v

adres

postcode                      plaats

telefoon        geboortedatum 

e-mail        rekeningnummer

Ik wil ook graag lid worden van ROOD (jong in de SP, tot 28 
jaar) en sta één van mijn kwartaalbijdragen af aan ROOD.
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Als ik om mij heen kijk, dan zie ik onrecht dat ik niet verdragen kan. Een schoonmaker die 
zijn reiskosten niet vergoed krijgt, terwijl de topmanager een extra hoge bonus of gouden 
handdruk	krijgt.	Ouderen	die	steeds	meer	betalen	voor	hun	huis	en	de	zorg,	terwijl	zieken-
huizen binnenkort winst gaan uitkeren. Er is veel onrecht in Nederland en daarom vraag ik 
jou om mij te helpen daar wat aan te doen. 

Samen staan we sterker. Ik steek mijn hand uit naar iedereen die wil knokken voor een 
beter	en	socialer	Nederland.	De	maatschappij	veranderen,	zodat	deze	beter	wordt,	dat	is	
wat ons te doen staat. Ik wil niet toekijken en afwachten. We weten wat daar van komt. 

De	zorg,	veiligheid,	de	sociale	zekerheid	en	het	onderwijs:	wie	wil	dat	het	beter	wordt,	moet	daar	zelf	wat	aan	
doen.	Of	laten	we	het	aan	anderen	over,	met	het	risico	dat	het	alleen	maar	slechter	wordt?

De	regering	van	VVD	en	CDA,	gedoogd	door	de	PVV,	gaat	Nederland	op	alle	fronten	in	tweeën	splijten.	Ieder-
een	met	een	inkomen	onder	de	50	duizend	euro	gaat	erop	achteruit,	terwijl	de	hogere	inkomens	er	fors	op	
vooruit gaan. In de zorg gaan de premies en het eigen risico omhoog, terwijl het basispakket beperkt wordt. 
De	huren	zullen	flink	omhooggaan,	terwijl	de	subsidie	op	villa’s,	via	de	hypotheekrenteaftrek,	overeind	blijft.	
Het	bedrijfsleven	krijgt	belastingverlaging,	maar	bijstandsgerechtigden	leveren	op	termijn	tweeduizend	euro	
per	jaar	in.	De	veroorzakers	van	de	crisis	worden	door	de	regering	Rutte	uit	de	wind	gehouden,	terwijl	de	
mensen	die	minder	dan	50	duizend	euro	per	jaar	verdienen	in	de	kou	worden	gezet.	

Nu	denk	je	misschien:	ik	heb	al	SP	gestemd.	Waarom	zou	ik	eigenlijk	lid	worden?	Dat	zal	ik	je	vertellen.	Hoe	
groter een partij, hoe meer ze voor elkaar kan boksen. Want de SP is er niet alleen tijdens de verkiezingen, 
wij werken het hele jaar door aan een beter Nederland. En naarmate we meer leden hebben, kunnen we meer 
aanpakken. 

Met vriendelijke groet,

Emile	Roemer.	Fractievoorzitter	SP	in	de	Tweede	Kamer

stel een daad!

Na een reeks van inbraken in het Keizer 
Karelpark tijdens het afgelopen jaar heeft 
de SP aandacht gevraagd bij de gemeente 
en woningbouwcorporatie Eigen Haard om 
hier iets aan te doen. Het gemeentebestuur 
is immers verantwoordelijk voor de veilig-
heid in Amstelveen. Slechts een gedeelte 
van de woningen het Keizer Karelpark vol-
doet aan het politiekeurmerk Veilig Wonen.

Zowel de burgemeester als Eigen Haard hebben 
beloofd actie te ondernemen. Nu we een half 
jaar verder zijn is de SP langs de deuren gegaan 
om te vragen hoe het nu gesteld is met de veilig-
heid in de buurt. Daaruit bleek dat de politie 
inmiddels duidelijk aanwezig is in de buurt: 94 
procent van de mensen ziet de politie geregeld 
surveilleren. Meer dan de helft van de mensen 
kent de wijkagent. 50 procent heeft contact 
gehad met de gemeente of politie over inbraak-
preventie en in 27 procent van de gevallen heeft 
dit tot acties geleid. Het overgrote merendeel 
van de mensen voelt zich veilig in de buurt.
Eigen Haard laat een deel van de huurders in de 
steek.

sp blijft letten op veiligheid  
in keizer karelpark

De bewoners van de seniorenwoningen gelegen 
aan de Jan Lievensweg en de Graaf Aelbrecht-
laan werden plotseling geconfronteerd met 
sloopplannen door de verhuurder. De oudere 
bewoners vormen een kwetsbare groep, voor 
wie de aankondiging van de sloop koud op hun 
dak viel. Tot nu toe konden ze op weinig steun 
en begrip rekenen van de verhuurder.  
De SP neemt deze zaak hoog op en zal de 
bewoners blijven steunen in hun rechten. In de 
gemeenteraad is een motie van de SP aangeno-
men dat bij eventuele sloop wethouder Groot 
een plan moet opstellen om de bewoners in 
raad en daad bij te staan. 

Wij betreuren dat de gemeenteraad ondertus-
sen het plan om de woningen te slopen wel 
heeft aangenomen, met de twee SP-raadsleden 
als enige tegenstemmers. •

De SP verheugt zich er over dat punten uit 
ons verkiezingsprogramma dikwijls worden 
opgenomen in de het beleid van het gemeente-
bestuur. Een frappant voorbeeld is het onder-
zoek naar de mogelijkheid om lege kantoorge-
bouwen om te zetten in woningen. De SP vindt 
dat kantoren die leeg blijven staan een nieuwe 

lege kantoorgebouWen beter benuttensp steunt beWoners  
seniorenflats

bestemming kunnen krijgen, met name voor 
jongerenhuisvesting en de opvang van dak-  
en thuislozen. Alternatieven zijn ombouw  
tot multifunctionele gebouwen als activi-
teitencentra. De wethouder heeft inmiddels 
deze plannen overgenomen en onderzoekt de 
mogelijkheden. •
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sp-afdeling aMstelland-Meerlanden
Oude Karselaan 111
1182 CP Amstelveen 

Voor vragen en opmerkingen kunt u  
contact opnemen met een van de  
onderstaande personen:

aMstelveen-ouder aMstel
Joep van Erp
T  (020) 64 36 432
E  jerp@tomaatnet.nl 

uithoorn
Harald Bos
T 06 49 76 85 74
E uithoorn@sp.nl

volg ons ook op tWitter:
@sp_amstelveen

Bij de woningen die voldoen aan het keurmerk 
Veilig Wonen zijn de bewoners redelijk tevreden 
over Eigen Haard. Deze woningen zijn een aan-
tal jaren geleden gerenoveerd. Maar bewoners 
met een woning die nog niet aan het keurmerk 
voldoet, zijn niet te spreken over de rol van Ei-
gen Haard. Deze mensen voelen zich in de steek 
gelaten door de woningcorporatie. Van heeft 
bijna de helft zelf actie ondernomen: ze hebben 
zelf extra sloten, schuttingen en verlichting 
aangebracht. De kosten daarvan moesten zij 
grotendeels zelf betalen.

De SP zal Eigen Haard wederom aanspreken 
om actie te ondernemen om deze woningen 
beter te beveiligen tegen inbraak. De SP steunt 
de bewoners in hun streven om hun woningen 
veiliger te maken tegen inbraak. Eigen Haarder 
biedt als vergoeding het luttele bedrag van € 350 
aan. Dit terwijl de werkelijke kosten ongeveer 
€ 1.250 bedragen. Zit de verhuurder zo krap 
bij kas? De SP zet zich in om de verhuurder tot 
overeenstemming met de bewoners te laten 
komen, zodat aan deze onveilige situatie een 
einde komt. •fo

to
: s

xc
.h

u

contact-gegevens


