
“ SP de friSSe wind  
in amStelveen!”

Joep van Erp

alleS Over amStelveen OP amStelveen.SP.nl

Joep van Erp is lijsttrekker van de SP in 
Amstelveen. De SP neemt dit jaar voor 
het eerst deel aan de verkiezingen in  
Amstelveen. Toch is de SP al een tijd 
actief in Amstelveen en omstreken.

Waarom hebben jullie niet al eerder 
meegedaan aan de verkiezingen in 
Amstelveen?
We hebben zeven jaar de tijd genomen 
om een sterke afdeling op te bouwen om 

zo een goede positie in de raad in te kun-
nen nemen. Wij vinden het belangrijk 
om naast de raad ook actief te zijn onder 
de mensen. 

Wat is het doel van de SP in  
Amstelveen?
Wij willen voor iedereen goede zorg, 
iedereen moet zich veilig voelen, goed en 
betaalbaar kunnen wonen en er moeten 
voldoende recreatiemogelijkheden zijn.

interview SP-lijSttrekker jOeP van erP

meer informatie, de complete kandidatenlijst en het gehele 
programma kunt u vinden op onze website:

www.amstelland-meerlanden.sp.nl

SP Amstelland-Meerlanden
Oude Karselaan 111
1182 CP Amstelveen
(020) 64 36 432
amstelveen@sp.nl

U ziet dat onze kandidaten stuk voor stuk mensen zijn die midden in de 
samenleving staan. Dat is voor de SP essentieel! Mensen die zich strijdbaar 
willen opstellen voor de belangen van de gewone man of vrouw, kritisch staan 
tegenover alles wat groot en machtig is, omdat de menselijke maat uiteinde-
lijk de norm hoort te zijn! 

Joep van Erp (52)
Is werkzaam bij Ahrend 
op de afdeling pro-
ductontwikkeling en is 
kaderlid van de FNV.

Patrick Adriaans 
(39)
is activiteitenbegelei-
der en voorzitter OR 
bij OsiraGroep. Actief 
voor AbvaKabo als 
vakbondsconsulent

Grea Twint (70)
is gepensioneerd maar 
heeft nog altijd een 
enorme passie voor het 
humanitaire werk

Bob Bakker (67)
is actief in verschillen-
de cliëntenraden in de 
zorg, en bij patiënten 
verenigingen.

Onze overige kandidaten zijn:
5. Michel Duyx
6. Kirstin Lackert
7. Det van Kessel
8. Max Jansen
9. Jaap Mellink
10. Dick van der Spek
11. Judith Faverus
12. Margo Appels
13. Frank van Kessel
14. Johan Hilbrink
15. André Vermeulen
16. Henk Keijzer
17. Harald Bos
18. Raúl Wiessing 

De afgelopen tientallen jaren heb-
ben we met zijn allen een enorme 
economische en technologische 
vooruitgang geboekt. Nu is het tijd 
om ook te gaan werken aan sociale 
vooruitgang. In plaats van liberaal en 
asociaal, moeten we naar menselijk 
en sociaal. 
Vindt u ook dat het in Nederland 
beter kan en moet? Dan is de SP 
graag uw bondgenoot, in de Tweede 
Kamer, in de provincie én in uw 
gemeenteraad. Ik reken op uw stem 
bij de komende gemeenteraadsver-
kiezingen.

agnes kant

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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SP AMSTELvEEN: DE MENSEN
Voor de aankomende verkiezingen hebben we een team van mensen klaar staan, die zeer gemotiveerd zijn en popelen  
om hard aan het werk te gaan voor een sociaal, sterk en fris Amstelveen! Wij stellen de kandidaten aan u voor:

foto’s: SP afdeling Amstelveen

3 MAART  
GEMEENTERAADSvERKIEZINGEN:
STEM OP EEN PARTIJ WAAR  
JE OP 4 MAART OOK NOG WAT 
AAN HEBT: DE SP.



Doen jullie ook wat voor de jeugd  
in Amstelveen?
Eigenlijk doe je op dat gebied nooit 
genoeg. Jongeren moeten een eigen plek 
hebben, dat vinden wij het allerbelang-
rijkste. Jongeren moeten de kans hebben 
zich te ontplooien. Wij moeten hen ver-
antwoordelijkheden geven en zij moeten 
die kunnen nemen. Dat doen we door 
jongeren serieus te nemen. Er wordt in de 
kranten heel negatief gedaan over hang-
jongeren, continu wordt herhaald dat de 
hangjongeren overlast veroorzaken. Wij 
ontkennen niet dat die problemen er zijn. 
We proberen echter te ontdekken wat zij 
graag willen om ze te helpen. We helpen 
ze door te zorgen dat ze meer inspraak 
krijgen op bijvoorbeeld jeugdcentra zoals 
Downtown en De Bajes. 

Ze moeten inzien dat die plek van hen 
is zodat ze het niet vernielen. Als het 
eenmaal hun plek is zullen ze het niet 
langer toestaan dat anderen hun plek 
gaan vernielen.

Voor wie is de SP een goede partij?
Voor iedereen. Iedereen heeft zijn verant-
woordelijkheid in een stad, en iedereen 
moet die verantwoordelijkheid nemen.

Wat heeft de SP de afgelopen jaren 
gedaan?
Hoewel we nog niet in de gemeente-
raad zaten, heeft onze afdeling met een 
enthousiaste groep leden veel werk ver-
richt. Daarmee hebben we ook resultaten 
bereikt. Betaalbaar wonen voor iedereen 
vinden wij heel belangrijk. In 2006 heb-
ben we actie gevoerd voor het behoud van 
de twee flats aan de Carmenlaan. Deze 
goedkope huurwoningen zijn helaas toch 
gesloopt. De SP blijft de politieke par-
tijen die verantwoordelijk zijn voor deze 
sloop herinneren aan de belofte dat hier 
nieuwe betaalbare woningen terugge-
bouwd zullen worden. De gemeente moet 
ook veel meer doen voor jongeren en 
inwoners met een laag inkomen.
Voor het behoud van een groene en stille 
Bovenkerkerpolder spannen wij ons al 
vanaf 2007 in. Samen met de stichting 

Bovenkerkerpolder Natuurlijk heeft de SP 
handtekeningen verzameld bij de inwo-
ners van Amstelveen. Dit was een groot 
succes. De handtekeningen zijn aangebo-
den aan de provincie, die de aanleg van 
de golfbaan voorlopig blokkeerde. Op 
dit moment is het nog onzeker hoe het 
afloopt met dit mooie polderlandschap. In 
de gemeenteraad zal de SP op geen enkele 
manier meewerken aan de aanleg van 
een golfbaan in de Bovenkerkerpolder. 

De SP is een partij voor iedereen,  
dus ook voor jongeren
Onze jonge leden zijn georganiseerd in 
een ROOD-groep. Zij hebben in 2008 
onderzoek gedaan naar de beleving van 
overlast in Middenhoven. De gemeente 
en winkeliers hebben gekozen voor een 
Mosquito. Dit apparaat geeft een hoge 
pieptoon die alleen jongeren kunnen 
horen. Een meisje vertelde het volgende: 
“We hangen ook wel ‘ns omdat we ons 
vervelen. We slopen dan niks, of zo. Maar 
de jongens die dat wel doen pakken ze 
niet aan”. De SP vindt dat wegjagen het 

verplaatsen van overlast is, want het 
neemt de oorzaak niet weg.

Het plan van de gemeente om aan de Ma-
ritsa een gezondheidscentrum te bouwen 
en de bestaande speeltuin te verwijderen 
leidde tot veel onrust onder de buurt-
bewoners. Dit is een voorbeeld van de 
onduidelijke manier waarop de gemeente 

communiceert met de inwoners over be-
stemmingsplannen. De SP heeft de acties 
van de buurtbewoners ondersteund. 

“Wat zou u doen met 15 miljoen?” Met 
deze slogan voerde de SP actie toen bleek 
dat 15 miljoen euro verdwenen is op een 
IJslandse bank. Het college springt wel 
erg slordig om met belastinggeld van de 

ONZE SPEERPuNTEN

Amstelveners. Wij hebben de inwoners 
gevraagd wat zij met 15 miljoen zouden 
doen. Een aantal reacties zijn: agenten 
meer over de hofjes laten fietsen, blaadjes 
vegen, mensen in dienst nemen, en een 
cursus (boekhouden) voor raadsleden.

Een paar keer per jaar – dus niet alleen 
als de verkiezingen in aantocht zijn – 
bezoeken wij een buurt in Amstelveen, 
onder de titel “Buurten in de buurt”. Het 
doel hiervan is te praten met inwoners 
over hoe zij het vinden om in die buurt 
te wonen en wat de gemeente in hun 
ogen beter zou kunnen doen. Het blijkt 
dat mensen in Keizer Karelpark pret-
tig wonen en willen dat dit zo blijft. In 
Westwijk viel op dat veel voormalige 
huurwoningen, nu al heel erg lang leeg 
staan. In Middenhoven blijkt dat men-
sen prettig wonen, hoewel sommigen 
die dicht bij het winkelcentrum wonen 
overlast ervaren. In de Operabuurt viel 
op dat de inwoners slecht geïnformeerd 
worden over de plannen voor de A9 en de 
Carmenlaan. •

Steun voor  
ongeruste  
bewoners

MENSEN
Het is belangrijk dat mensen 
zo lang mogelijk in hun eigen 
vertrouwde omgeving kunnen 
blijven. Daarvoor is een goede 

uitvoering nodig van de Wet 
Maatschappelijke Ondersteu-
ning (WMO). Deze wet regelt 
een aantal zaken die mensen 
in een kwetsbare positie (zoals 

ouderen, gehandicapten) 
nodig hebben om thuis te 
kunnen blijven wonen. 
De zelfstandigheid van scho-
len dient gewaarborgd te wor-
den. Kleine scholen zijn goed 
voor de individuele leerling. 
Een gezonde leeromgeving 
houdt in dat leerlingen les 
krijgen in een gebouw dat aan 
de geldende normen voldoet.
Iedereen heeft recht op werk 
en een fatsoenlijk inkomen. 
De gemeente moet voorkomen 
dat mensen terugvallen in 
armoede. Jongeren moeten de 
ruimte krijgen om zich te ont-
wikkelen in deze samenleving
De SP zal jongeren stimuleren 
deze verantwoordelijkheden 
te nemen.

WONEN
De SP zal strijden voor goede 
sociale woningbouw. Met spe-
ciale aandacht voor: 
1. Gezinnen die op de 

wachtlijst voor sociale 
woningen staan

2. Senioren die willen door-
stromen naar aangepaste 
woningen

3. Jongeren en studenten 
die een eerste woning 
zoeken 

 
Het is noodzakelijk om duide-
lijke keuzes te maken voor de 
leefomgeving en het woonple-
zier van de Amstelveners. De 
SP kiest ervoor om het groene 
karakter van de gemeente te 
behouden.

BuuRTEN
Buurthuizen of wijkcentra 
zijn het centrale punt voor de 
veiligheid in de wijk. Hier zijn 
buurtagent en maatschappe-
lijk werkers te vinden. De SP 
wil meer toezicht op straat, 
vooral ’s avonds, van wijkagen-
ten of toezichthouders. 
Culturele activiteiten bevorde-
ren de integratie in de  
samenleving, en kunnen 
voorkomen dat mensen ver-
eenzamen. Daarom dienen 
culturele activiteiten buurt-
voorzieningen te zijn 

MOBILITEIT
Meer asfalt is geen oplossing 
voor een betere bereikbaar-
heid op de langere termijn. 
Beter openbaar vervoer en 

maatregelen die de fiets 
aantrekkelijker maken, zijn 
wel echte oplossingen. De SP 
wil de bereikbaarheid van 
Waardhuizen, Groenelaan en 
Lindenlaan-Oost verbeteren 
door het invoeren van een 
nieuwe buslijn en het weer in 
gebruik nemen van de haltes 
die opgeheven zijn. Tramlijn 
5 en 51 moeten behouden 
blijven

DEMOcRATIE
Om werkelijke invloed van 
bewoners te garanderen, moet 
de gemeente bij de ontwikke-
ling van gemeentelijke plan-
nen bewoners in een vroeg 
stadium betrekken. Zo creëert 
het gemeentebestuur draag-
vlak voor haar beleid.

Samen de ZO-krant 
verspreiden

Hebben SP’ers 
uitschuif armen?

Ons verkiezingsprogramma is te lezen op:  
www.amstelland-meerlanden.sp.nl/Amstelveen


