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Naam: Jantienes Baas
Geboren: 15-08-1963
Beroep: Medewerker koudvlees/expeditie
Burgerlijke stand: Gehuwd
Droom: Een linkse coalitie in de
Tweede Kamer
Passie: SP

Een interview met Jan Baas

‘De SP staat tussen de mensen’
De SP Zuidplas is veel meer dan alleen afdelingsvoorzitter Lydia Reicher en gemeenteraadslid André Muller! Onze afdeling wordt
draaiende gehouden door vele vrijwilligers die zich door weer en wind inzetten voor een socialer Nederland. Een van hen is Jan Baas,
een actieve SP’er van het eerste uur en zeker geen onbekend gezicht in Nieuwerkerk.

Waarom heb je voor de SP gekozen?
‘Deze keuze was niet zo moeilijk. De SP
was de eerste partij die echt opkwam voor
de gewone burger. SP’ers gingen de straat op
om met de mensen te praten en samen met
hen in actie te komen tegen misstanden in
hun buurt. Of het nu ging om achterstallig
onderhoud van woningen of een chloortransport dat door de gemeente reed. De SP
was daar en kwam in actie.’
Waarin is de SP volgens jou ‘anders dan
de rest’?
‘De SP is zichtbaar op straat. Ze verschuilt
zich niet achter haar zetel. De SP wil tussen
de mensen staan en niet er boven. SP’ers
spreken de taal van de gewone burger en
denken niet dat zij het zonder de kiezer
af kunnen zodra ze in de gemeenteraad,
provincie of Tweede Kamer gekozen zijn.
De SP blijft actief tussen de mensen, ook na
verkiezingstijd.’

Hoe lang ben je al lid van de SP?
‘Ik ben lid vanaf 1994. Snel daarna ben ik
actief geworden. We gingen verkiezingsposters plakken in Nieuwerkerk. En we
verspreidden pamfletten tegen de chloortransporten door Nieuwerkerk.’
Als jij de agenda van de komende gemeenteraad mag invullen, wat staat er dan met
stip boven aan?
‘Herinvoering van lokale voorzieningen, zoals een gemeenteloket in alle woonkernen.
Voorzieningen zoals een consultatiebureau,
fysiotherapeut en tandarts moeten makkelijk bereikbaar zijn voor iedereen.’
Wat zet je bovenaan op de agenda in de
Tweede Kamer?
‘Het aanpakken van de exorbitante salarissen en bonussen van bestuurders en
managers.’

Wat voor verschil kan de SP Zuidplas volgens
jou maken?
‘De SP bedrijft politiek met de voeten in de
klei. We hebben een duidelijk beeld van wat
belangrijk is en dat zijn de inwoners van de
Zuidplas. We bieden een luisterend oor aan
alle burgers die met goede ideeën komen. We
denken niet dat we de wijsheid in pacht hebben.’
Wat is je slechtste eigenschap? En je beste?
‘Ik kan soms erg druk zijn. En ik kan mij
goed inleven in een ander.’
Wat is je grootste ergernis?
‘Mensen die alleen aan zichzelf denken.’
Waarvan ontspan je?
‘Een lekkere fietstocht, een wandeling in de
natuur of vissen op zee.’ •

Dienstverlening Arriva
Driekwart van de ondervraagden in Moordrecht was het oneens met de stelling ‘U
bent tevreden over de dienstverlening van
Arriva’. Uitval van bussen en het vaak te laat
komen van bussen waren de belangrijkste
klachten. De uitslag is doorgestuurd naar de
Provinciale Statenfractie van de SP en is in
behandeling.

Vijfde dorp

Tomatometer
Uitverkoop
huurwoningen
Begin dit jaar luidde de stelling in Nieuwerkerk: ‘Vestia moet stoppen met de uitverkoop van huurwoningen!’ Maar liefst 86%
was het eens met deze stelling. Verkoop van
huurwoningen leidt tot nog minder sociale
woningen, terwijl er al een groot tekort is
aan betaalbare, goede huurwoningen. Door
de verkoop dreigen de wachttijden nog
langer te worden. In de gemeenteraad heeft
de SP-fractie schriftelijke vragen gesteld. Uit
de beantwoording bleek echter dat er lokaal
geen oplossing mogelijk is. Wel gaat de SP
dit probleem landelijk aanpakken.

Het vijfde dorp kwam voor veel bewoners
van Zevenhuizen als een verrassing, maar
niet als een aangename verrassing: 32 stemmen tegen een nieuw dorp in de Zuidplaspolder, slechts 2 stemmen voor. Dit staat
haaks op de stemming over de structuurvisie, waarbij de SP de enige tegenstem was.
De onbekendheid over de bouwplannen is
door de SP-fractie aangekaart via schriftelijke vragen aan de wethouder.

even voorstellen
Naam: Diny Borrmann
Bouwjaar: 1952
Lid sinds: 2006

Waarom ben je lid van de SP ? :
‘Ik voel me aangesproken door de meningen
van de SP – niet 100%, maar dat kan ook
niet. Ik vind het goed dat de SP veel op straat
doet, daar hoor je wat er leeft onder de
mensen. De SP spreekt duidelijke taal, daar
houd ik van. De SP heeft een oor voor elk
probleem. Ik kan in deze partij mijn ei kwijt.
Ik wil tevens anderen ervan overtuigen dat
de SP nu maar eens aan de top moet komen,
zowel in de gemeente als ook landelijk. Want
zoals het nu gaat, gaan we ten onder.’

Naam: Bas Stalpers
Bouwjaar: 1986
Lid sinds: 2005

Waarom ben je lid van de SP ? :
‘De partij heeft me altijd al aangetrokken
door de zichtbaarheid, zowel in de gemeenteraad en het parlement, maar vooral ook
daarbuiten. Het is een partij die niet alleen
in woorden voor de minderbedeelden
opkomt maar ook in daden. In de SP wordt
iedereen als gelijkwaardig gezien, niemand
is beter of krijgt voorrang. Dat vind ik
belangrijk in het leven en in de politiek: dat
iemand beoordeeld wordt op wat hij is, niet
op wat hij heeft.’

Naam: Wim Bulk
Bouwjaar: 1964
Lid sinds: medio 2012

Waarom ben je lid van de SP ? :
‘Ik ben lid geworden van de SP, omdat ik
vind dat deze partij de enige is die nog echt
naar de kiezers luistert. Andere partijen pretenderen dit ook te doen, maar zeg nu zelf:
welke partij zie je ook buiten de verkiezingen om op straat naar de meningen van burgers vragen? Laat staan dat ze daadwerkelijk
wat met deze meningen doen? Voor zover ik
na kan gaan doet alleen de SP dit. Zo is de SP
zeer regelmatig te vinden in de dorpskernen

met de Tomatometer!. Juist die betrokkenheid is voor mij de doorslag geweest om mij
aan te melden als lid van de SP. Bij de SP heb
ik het gevoel dat er echt naar me geluisterd
wordt. Wat ik ook goed vind is dat de SP
vaak niet snel tevreden is met de door de
politiek/ambtenarij gegeven antwoorden.
Want iemand met een kluitje in het riet
sturen, daar kan ik heel erg slecht tegen.
Ik hecht veel waarde aan oprechtheid en
iemand in zijn waarde laten. Beide punten
zie ik terug bij de SP.’

Naam: Dennis Nell
Bouwjaar: 1990
Lid sinds: 2012

Waarom ben je lid van de SP ? :
‘Ik heb goed gekeken welke partij het beste
bij me past. Klagen en praten, dat kunnen we
allemaal. Maar tot aanpakken komt het bij
de meeste partijen niet. Wel bij de SP: men
pakt aan en knokt samen met de mensen
om problemen op te lossen. Dat is een van
de redenen waarom ik SP-lid ben geworden.
Ik kan totaal niet tegen onrecht en ben voor
gelijkheid! Ik vind dat jongeren een goede
(technische) opleiding verdienen. Er is naar
mijn idee te veel bezuinigd op het MBO. En
dan hoor je iedereen klagen dat er niemand
meer een technisch vak kiest! Ik vind ook
dat er voor alle ouderen waardige zorg moet
zijn. Ik betreur de afbraak van de zorg doordat er meer managers zijn gekomen en minder helpende/werkende handen. Ik vind dat
het pensioen moet blijven zo als het was.’

Naam: Walther Micke
Bouwjaar: 1939
Lid sinds: 2011

Waarom ben je lid van de SP ? :
‘Ik ben lid geworden uit verontrusting over
de richting waarin de maatschappij zich ontwikkelt: de schade die ontstaat door het neoliberale beleid, de steeds grotere verschillen
tussen arm en rijk, het disfunctioneren van
het financiële systeem, het mismanagement
bij de banken. Degenen die de crisis niet veroorzaakt hebben, krijgen de gevolgen echter
wel voor hun kiezen. De SP lijkt de enige partij die een tegenstem laat horen.’

Column

Doe mee met de SP!

Vaak sta ik met mijn naam in de krant, hoor
je me bij de radio of sta ik op een andere
manier in de schijnwerpers. De reden
daarvoor is dat ik het enige gemeenteraadslid voor de SP in Zuidplas ben. Maar de SP
is meer dan André Muller! Daarom is in
deze editie van onze afdelingskrant extra
aandacht voor alle actieve vrijwilligers die de
SP Zuidplas draaiende houden. In de fractie
ben ik dankbaar dat ik mag samenwerken
met Jan, Diny, Lex, Adri en Bas. Daarnaast
hebben we een sterke afdeling onder leiding
van Lydia, met veel teamwork van Theo,
Anne en Tilly.
Struisvogelcollege
Er zijn veel vrijwilligers aan de slag in onze
partij. Afgelopen jaar heb ik diverse
zaken aangekaart als eenmansfractie, maar
zonder hun energie had ik dit zeker niet
kunnen doen. De afgelopen drie jaar heb
ik veel aandacht besteed aan de klungelige
manier waarop het nieuwe afvalbeleid wordt
ingevoerd. Voor de SP staat buiten kijf dat
de vervuiler betaalt, maar er gaan zoveel
dingen fout! Dat is pure geldverspilling.
Ook stonden we op de bres voor alle vrijwilligers in Zuidplas. Zij worden van alle kanten
tegengewerkt, om vervolgens één dag per
jaar bejubeld te worden door de gemeente.
Verder heb ik mij veelvuldig verzet tegen de
te gemakkelijke manier van omgaan door
het gemeentebestuur met gevaren als asbest
in de grond en het spuiten van gif terwijl het
ook anders kan. Dit geldt ook voor het spuiten van PUR: het gemeentebestuur ontkende
de gevaren, terwijl onderzoeken anders
uitwezen. Ik noem dit gemeentebestuur dan
ook wel het struisvogelcollege.
Principiële keuzes
Ben ik dan zo’n dwarsligger in de gemeenteraad? Nee hoor, dat valt best mee! Veel
voorstellen krijgen ook onze steun. We
proberen juist door met mensen in gesprek
te gaan te horen wat er speelt en daarop
onze besluiten te baseren. Maar als het gaat
om principes, dan stemmen we soms anders.
Want hoe makkelijk alle andere partijen uiteindelijk instemden met het volbouwen van
de polder met een vijfde dorp, dat heeft me
wel verbaasd. In plaats van lijdzaam overal
ja opzeggen kies ik voor mijn principes en
idealen. Dat betekent dat je soms nee moet
durven zeggen. Dat is de SP!
Steun de SP en word lid! Laat
onze partij in Zuidplas verder
groeien. Zodat we een tegengeluid kunnen bieden en de
politiek wakker kunnen
houden!
André Muller
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Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel naar: SP - Ledenadministratie, Antwoordnummer 407, 3800 VB Amersfoort.
U kunt deze machtiging stopzetten met een telefoontje of een e-mail aan de SP: (088) 243 55 40, administratie@sp.nl

af aan ROOD.

o Ik wil ook graag lid worden van ROOD (jong in de SP, tot 28 jaar) en sta één van mijn kwartaalbijdragen

:

o € 12,50 o € 15,00 anders: €

naam

			

o € 5,00 (minimum) o € 7,50 o € 10,00

Ja, ik word lid van de SP. Ik ontvang een welkomstgeschenk en bovendien krijg ik elke maand het nieuwsen opinieblad De Tribune in de bus. Ik kies voor de volgende kwartaalbijdrage:

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan de SP om doorlopende incasso-opdrachten te sturen
naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens contributie en aan uw bank om doorlopend
een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van de SP. Als u het niet eens bent met deze
afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank.
Vraag uw bank naar de voorwaarden.

naam
: Socialistische Partij (SP)
adres
: Snouckaertlaan 70
postcode
: 3811 MB
woonplaats: Amersfoort
land
: Nederland
incassant ID: NL86ZZZ403462460000
kenmerk machtiging (in te vullen door SP):
reden betaling
: betaling contributie

DOORLOPENDE MACHTIGING
Bon om lid te worden
Doet u met mij mee?

Er zijn twee hele goede redenen om nu lid te worden van de SP. Nou ja, eigenlijk kan ik er wel honderd
bedenken, maar er zijn er twee die ik nu graag onder uw aandacht wil brengen.

Sociaal de crisis uit

De regering van VVD en PvdA gaat voort op de weg waar Rutte I gestopt is. Het lijkt erop dat de
linkerflank van de PvdA campagne heeft gevoerd, maar dat de rechterflank nu regeert. Rutte kan alsnog
zijn klus afmaken. De AOW-leeftijd gaat nog sneller omhoog, de WW en de ontslagbescherming worden
afgebroken en er vallen harde klappen in de thuiszorg. Sociaal de crisis uit? Niet met dit kabinet.
Een sterke SP is nu harder nodig dan ooit!

Vóór de mensen, en mét de mensen

De meeste partijen hebben het liefst dat u eens in de vier jaar stemt en verder uw mond houdt. De SP is anders. De meest actieve partij
van Nederland werkt dag in dag uit samen met actieve mensen aan een beter Nederland en een betere wereld. In de wijken, op scholen,
in de zorg, op de werkvloer en over de grenzen. Daarom: vóór de mensen, maar vooral ook mét de mensen.

Heeft u al langer sympathie voor de SP? Dan wil ik u nu vragen om de volgende stap te zetten. Doe mee en help mij om Nederland
de komende jaren menselijker en socialer te maken!

Ik heb u nu nodig: word nu lid!

Emile Roemer, fractievoorzitter SP in de Tweede Kamer

jaarkrant zuidplas 2013

