Niet alleen in de gemeenteraad maar ook op straat is de SP actief voor een beter Veenendaal.

SP-lijsttrekker Joep van Erp:

‘Hoogste tijd voor een ander
beleid!’
De huidige fractievoorzitter in de gemeenteraad, Joep van Erp, voert de SP-lijst aan bij
de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart. Wat heeft de SP-inbreng met twee raadszetels de afgelopen jaren opgeleverd en wat kunnen we de komende periode verwachten?
Joep van Erp

››Joep,wat heeft vier jaar SP-oppositie
opgeleverd?
‘Tramlijn 5 rijdt nog steeds, kinderen spelen
nog altijd in het speeltuintje aan de Maritsa,
de voedselbank is een begrip geworden
in Amstelveen, waarmee ook de armoede
bespreekbaar is geworden. Allemaal zaken
waar de SP voor gestreden heeft de afgelo
pen vier jaar. Ook hebben we samen met de

bewoners van de Schildersbuurt de uitbrei
ding van het Stadshart kunnen stoppen die
ten koste zou gaan van veel woningen.
Dat we die successen konden boeken, komt
overigens niet alleen aan ons optreden in de
gemeenteraad. Meestal was doorslaggevend
dat we buiten de raad samen met mensen in
de stad in actie kwamen. Daardoor konden
we de publieke opinie beïnvloeden en de
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gemeenteraad te dwingen andere keuzes te
maken.’
››Hoe typeer jij het beleid van het college
VVD, BBA, CDA, OCA en CU?
‘Het is het college van de gebroken beloften
en van het potverteren.
Het college neemt het niet zo nauw met
beloften die het doet. De verbreding van de
A9 zou de Amstelvener geen cent gaan kos
ten. Dit wordt niet nagekomen. De beloofde
sociale huurwoningen aan de Carmenlaan
zijn nog altijd niet gebouwd, en de belofte
om de welzijnsmedewerkers van Car
danus te laten overnemen door de nieuwe
welzijnsorganisatie AanZ verdween van de
ene op de andere dag in de prullenmand.
Vrijwilligers van de ontmoetingscentra
dreigden weg te lopen en beheerders werden
ontslagen. Helaas steunden de andere poli
tieke partijen ons niet toen we voorstelden
om harde eisen te stellen aan AanZ over de
overname van het personeel.’
‘En het is het college van potverteren omdat
de spaarpot van Amstelveen nu nagenoeg
leeg is, terwijl het college in 2010 begon met

’De reserves van Amstelveen zijn met
bakken uitgegeven aan het Stadshart, de
Schouwburg, de A9 en de Amstelveenlijn’

een reserve van 30 miljoen euro. Sindsdien
zijn er bakken met geld uitgegeven aan het
Stadshart, de Schouwburg, de A9 en de Am
stelveenlijn. Ondertussen werd de biblio
theek in Middenhoven gesloten en werden
zwembadjes gesloopt. En er wordt flink
bezuinigd op het welzijnswerk. Volstrekt
onnodig en ongewenst.’
››Wat wil de SP de komende vier jaar
bereiken?
‘Een belangrijk punt is dat we de zorg in
Amstelveen op peil houden, tegen de stroom
in. De regering van VVD en PvdA en veel
gemeenten zijn driftig aan het bezuinigen
zijn geslagen op de zorg. Wij willen dat in
Amstelveen voorkomen. Iedereen in onze

gemeente moet de zorg krijgen die nodig is.
Daarbij willen we dat de gemiddelde belas
tingdruk gelijk blijft. Daarvoor zullen we het
gemeentebudget wel anders moeten ver
delen: minder geld voor de grote projecten
en meer geld voor de noden van de Amstel
veense inwoners.
Ook moet de bouw van sociale huur
woningen weer op gang komen. Alleen dan
kunnen we de woningnood aanpakken: het
collegebeleid om de lange wachtlijsten tegen
te gaan met het bestraffen van scheefwonen,
heeft niets opgeleverd. En we willen meer
aandacht voor de armoedebestrijding.’
››Hoe ga je dat doen?
‘Wij vragen nu het vertrouwen van de

sp amstelveen: de mensen
over de komende bezuinigingen. Het waren
goedbezochte bijeenkomsten, lang voordat
de gemeente zelf in
gesprek ging met de
betrokkenen.

Kandidaat nummer twee,
Patrick Adriaans:
‘Erop af en aan de slag!
’Als raadslid heb ik mij
ingezet voor de zorg,
het welzijn en het minimabeleid: in de raad en
daarbuiten. Mijn motto
daarbij was: erop af en
aan de slag. Voor de
mensen en met de mensen, 100% sociaal.
‘In 2013 nam ik het
initiatief ‘Zorgen voor
Amstelveen’: bijeenkomsten waarop
cliënten, zorgverleners
en raadsleden van
gedachten wisselden

Onder het motto ‘ONS
welzijnswerk’ organiseerde ik een bijeenkomst met medewerkers en vrijwilligers. Het
vervolg was een hoorzitting door de wijkcentra
voor de raadsleden,
met de wethouder als
toehoorder. Iedereen
waardeerde de inzet van
de welzijnswerkers en
de vrijwilligers. Helaas
is dit niet tot uiting
gekomen in het aanbestedingsproces.
Ik heb me de afgelopen
periode ook actief ingezet voor een fatsoenlijke
behandeling van men-

sen die het moeilijk
hebben in de samenleving. Uitkeringsgerechtigden moeten we
niet verplicht te werk
stellen en behandelen
als potentiële profiteurs en fraudeurs!’

Kandidaat nummer drie
Marina Casadei: ‘Mensen
de kracht geven zelf
weer verder te gaan’

ik mij bij BON inburgering
en re-integratie ingezet
voor de anderstaligen in
Amstelveen. Als onderdeel
van Cardanus moest BON
in 2012 haar activiteiten
staken. Nu werk ik als vrijwilligerscoördinator bij
Humanitas Home-Start.
In Home-Start geven
vrijwilligers opvoedingsondersteuning aan gezinnen
met kinderen tot zes jaar
die het tijdelijk moeilijk
hebben. In de praktijk blijkt
dat het programma het
inschakelen van professionele jeugdzorg voorkomt.
Ik zie zelf in mijn werk ook
hoe belangrijk de begeleiding is. Mensen krijgen
er de kracht door om zelf
weer verder te gaan: ook
anderstaligen en jongeren.
Het jongerenbeleid is de

afgelopen jaren vooral
’Ik woon en werk in
Amstelveen. Elf jaar heb ingezet op het bestrijden

van overlast. Jongerencentra zijn gesloten
en van begeleiding bij
het vinden van een
geschikte opleiding
of baan is al helemaal
geen sprake. Dat moet
anders. Jongerenwerkers moeten samen
met jongeren activiteiten organiseren die
aansluiten bij hun interesses en die jongeren
stimuleren om hun
plek in de samenleving
te vinden. De SP is
voor mij de partij die
dit het beste begrijpt
en daarom stel ik mij
verkiesbaar.’

De uitbreiding van het Stadshart zou ten koste zou gaan van veel woningen. Samen met de bewoners van de Schildersbuurt heeft de SP dit kunnen vookomen.

Amstelveense kiezers om straks zo sterk
mogelijk in de raad te komen. En als we dan
op de zaken die ik net noemde ons SP-

stempel kunnen drukken, willen we graag
meebesturen. Komt er geen college waarin
de SP is vertegenwoordigd, dan blijven

we krachtig oppositie voeren. Altijd op de
inhoud, en altijd de belangen van de Amstel
veners voorop stellen.’ •

dit wil de sp voor amstelveen
Armoedebestrijding
Iedereen heeft recht op werk en een fat
soenlijk inkomen, niemand mag in armoede
vervallen. De gemeente moet de mogelijk
heden van het minimabeleid beter onder
de aandacht brengen. De voedselbank krijgt
een structurele subsidie.

Welzijn, cultuur en ontspanning

Om de kinderamoede aan te kaarten verzamelde de SP kinderschoentjes.

Voorzieningen voor welzijn, cultuur en
ontspanning voor alle leeftijdscategorieën
en alle wijken van Amstelveen. Wijkcentra
zijn hiervoor van cruciaal belang. Anders
taligen worden nadrukkelijk betrokken bij
het welzijnsbeleid. Culturele voorzieningen
houden we in de wijken of brengen we daar
terug, zoals de bibliotheek in Middenhoven.
Dat geldt ook voor de speelvoorzieningen
zoals de zwembadjes.

Wonen

Mobiliteit

Iedereen moet in Amstelveen een woon
carrière kunnen maken. We willen leegstand
bestrijden en huizen bouwen, in plaats van
scheefwonen bestraffen. Er moeten strenge
voorwaarden gesteld worden aan de sloop
van woningen. Amstelveen moet haar
groene karakter behouden. Er komen mili
euzones langs de A9 en de Beneluxbaan.

Zorg
Investeren in zorg in plaats van deze af
te breken. Organiseer de zorg dicht bij de
mensen, gebaseerd op vertrouwen in de
professionals. Amstelveen moet stoppen
met aanbestedingen en zich niet neerleggen
bij de budgetten die de regering van VVD en
PvdA oplegt.

Amstelveen is gebaat bij een fijnmazig open
baar vervoersnetwerk, ook na 20.00 uur
en in de weekends. Er worden geen haltes
opgeheven op de route van tramlijnen 5 en
51. Het openbaar vervoer moet toegankelijk
zijn voor mensen met een beperking. De SP
blijft zich verzetten tegen de verbreding van
de A9. •

‘SP-raadsleden
vertegenwoordigen
achterban het beshun
t.’
Conclus

Onze mensen voor
Amstelveen:
1. Joep van Erp
2. Patrick Adriaans
3. Marina Casadei
4. Michel Duyx
5. Dick van der Spek
6. Det van Kessel
7. Gerda Polman
8. Bob Bakker
9. Kirstin Lackert
10. Max Jansen
11. Jaap Mellink
12. Liesbeth Witpeerd-Vissers
13. Jan Wolters
14. Margo Appels
15. Jan de Jong
16. Dick Kolkman
17. Abel Blom
18. Judith Faverus
19. André Vermeulen
20. Art Leccese
21. Henk Overbeek
22. Johan Hilbrink
23. Frits Rem
24. Daniëlle Lucas-Klok
25 Harald Bos
26 Raúl Wiessing
27. Grea Twint

ie uit onderzoek va
n politicoloog
André Krouwel, on
twikkelaar van
Kieskompas, in no
vember 2013,
gepubliceerd in VN
G-magazine.

ONDERZOEK NAAR DRAAGVLAK
ZONDAGOPENING WINKELS
In 2013 is de zondagsopening een feit geworden: in het Stadshart zijn de winkels voortaan elke zondag open. De SP heeft in de aanloop daar naar toe zelf
onderzoek gedaan naar het draagvlak ervoor bij de winkeliers.
Uit het onderzoek bleek dat er onder de
kleinere winkeliers nauwelijks animo is om
op zondag de deuren te openen. De winke
liers in het Stadshart zijn gehouden aan de
openingstijden die door Unibail Rodamco
worden opgelegd. Met name de kleine win
keliers zijn hierdoor ernstig in de problemen
gekomen. Personeel moet op zondag worden
ingezet, zonder dat hier een hogere omzet
tegenover staat. Zij staan met de rug tegen
de muur.

Vóór optimisme en sociale politiek
Op 19 maart kunt u in Amstelveen naar de stembus. Dat worden be
langrijke verkiezingen: binnenkort beslist namelijk de gemeente ook
over zorg, bijstand, werk en de sociale werkplaatsen. Meer dan ooit
gaan deze verkiezingen over de vraag: hoe maken we Amstelveen
100% sociaal?
Het kabinet van VVD en PvdA heeft dankzij de gedoogsteun van D66, ChristenUnie en SGP
veel stuk gemaakt. Onze pensioenen zijn verslechterd, thuiszorg voor onze ouderen en
gehandicapten wordt geschrapt en op de sociale zekerheid wordt flink gekort. De solidari
teit wordt aangetast omdat het kabinet kiest voor meer marktwerking in de zorg en meer
armoede. Ziekenhuizen gaan winst maken; over de rug van de patiënt moet geld worden
verdiend.
Op 19 maart kunt u zeggen of u het eens bent met die politiek. Sturen we jonggehandicap
ten naar de bijstand of gunnen we ze een menswaardig bestaan? Breken we de WW verder
af, of zijn we solidair met werknemers die in moeilijke tijden werkloos worden? Gaan we
door met de ontmanteling van onze samenleving of slaan we een andere weg in? De SP
wil weg van het cynisme en kiest vóór optimisme en sociale politiek. Samen kunnen wij
Amstelveen en Nederland 100% socialer maken. Doet u met ons mee om Nederland
menswaardiger, gelijkwaardiger en meer solidair te maken?
Emile Roemer,

Fractievoorzitter SP in de Tweede Kamer

In het najaar van 2013 hebben we opnieuw
de winkeliers van het Stadshart gesproken.
Zij zien de situatie somber in en voelen zich
niet opgewassen tegen Unibail Rodamco. De
dagen van de kleine winkeliers zijn geteld en
het Stadshart zal op korte termijn alleen nog
luxe winkels van grote ketens huisvesten.
En dat terwijl winkeliers en bezoekers juist
vragen om een divers winkelaanbod. Wij
zetten ons in voor zo’n winkelaanbod waarin
ook ruimte is voor de kleine zelfstandige
ondernemer. •

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

amstelveen.sp.nl
SP Amstelveen
Oude Karselaan 111
1182 CP Amstelveen
(020) 643 64 32
amstelveen@sp.nl

WORD NU LID! BEL
(088) 243 55 40
of ga naar www.sp.nl
– daar vindt u de link ‘lid
worden’in de rode balk
onderaan onze homepage.

