
ZUIDPLAS SPECIAAL

INTERVIEW MET SP-RAADSLID ANDRÉ MULLER EN AFDELINGSVOORZITTER LYDIA REICHER  

Een uitgave van de SP afdeling Zuidplas. Reacties? Graag! SP Zuidplas • Klein Hitland 154 • 2911 BR Nieuwerkerk ad IJssel  
T (06) 2425 6855 E zuidplas@sp.nl I www.zuidplas.sp.nl

Eén enkele zetel in een gemeenteraad 
met 27 zetels. Hoe zorg je er dan voor 
dat je verkiezingsprogramma waar 
gemaakt wordt? Kun je dan meer dan 
de spreekwoordelijke ‘luis in de pels’ 
zijn? Het antwoord is een volmondig ‘ja’. 
SP-raadslid André Muller en afdelings-
voorzitter Lydia Reicher maken in een 
dubbelinterview de balans op van ruim 
twee jaar in de gemeenteraad en vijf jaar 
een actieve SP-afdeling.

Waarom was en is er behoefte aan een  
SP-afdeling in Zuidplas?
Lydia Reicher (LR): “Mensen weten de SP 
steeds beter te vinden bij problemen in en 

met de gemeente. Ik hoor regelmatig van 
mensen dat we de enige partij zijn die ook 
buiten verkiezingstijd op straat te vinden is 
en een luisterend oor heeft.”  
André Muller (AM): “Het werk in de gemeen-
teraad is maar een deel van ons werk als 
lokale afdeling, het biedt een extra mogelijk-
heid om onze doelen te bereiken. Daarnaast 
hebben we goede ingangen naar de Provin-
ciale Staten en de Tweede Kamer. Dat is het 
verschil tussen ons en een lokale partij.”

Ben je met één enkele zetel in de gemeente-
raad geen roepende in de woestijn? 
LR: “Nee, ondanks dat we maar 1 zetel heb-
ben wordt er toch wel steeds vaker naar ons 

geluisterd. Het gaat niet altijd van harte en 
de ene partij staat er meer voor open dan de 
ander, maar we staan voor onze ideeën en 
hebben sterke argumenten. Daar kunnen ze 
niet omheen!”
AM: “De SP komt vaak door lokaal onder-
zoek te doen problemen op het spoort die bij 
de inwoners leven. Juist door de wijken in te 
gaan, in plaats van in de raadszaal te blijven 
zitten, maakt de SP het verschil. Dat kan 
alleen als je, zoals wij, een sterke afdeling 
achter je hebt staan. Uit dit soort bezoeken 
halen we veel informatie. Door met harde 
cijfers te komen, kun je de politiek laten 
schudden en meer zijn dan de spreekwoor-
delijke ‘luis in de pels’.”      (vervolg op pag. 2)

SP’ers voeren actie in winkelcentrum Reigershof

‘ DOOR DE WIJKEN IN TE GAAN 
 MAKEN WE HET VERSCHIL’
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(vervolg van pag. 1)  
Hoe is de samenwerking met de andere 
partijen? 
LR: “Binnen de oppositie wordt steeds vaker 
samengewerkt. Zij zien in dat we inhoud 
hebben, goede plannen gekoppeld aan doel-
treffende acties.” 
AM: “Een mooi voorbeeld was het amende-
ment tegen de prijsverhoging van de blauwe 
zakken: zowel SP als D66 waren tegen deze 
verhoging. Dit was echt teamwork! Uitein-
delijk tekenden ook de andere oppositiepar-
tijen en werd het amendement raadsbreed 
aangenomen! Ook het onderzoek naar de 
leegstand van bedrijfspanden met Gemeen-
tebelangen Zuidplas (GBZ) is een mooi 
voorbeeld. Ik hoop in de toekomst vaker zo 
samen te kunnen werken.” 

De SP Zuidplas heeft sinds haar oprichting 
al flink wat bereikt. Wat is wat jou betreft 
het grootste succes tot nu toe?
LR: “Dat er geen helikopters, behalve van 
hulpdiensten, mogen landen of stijgen vanaf 
Hitland. Daarnaast de Plastic Heroes-zak-
ken: dat deze weer gewoon kunnen worden 
afgehaald bij supermarkt en gemeente.” 
AM: “Het helpen tegenhouden van de 
Floriade: met onze openlijke kritiek op een 
eventuele deelname aan dit geldverslin-
dende project hebben we de besluitvorming 
gunstig kunnen beïnvloeden.” 

LR: “Een succes waar ik zelf hard voor 
gewerkt heb, is de jongerenconferentie die 
aankomend jaar wordt gehouden. Dankzij 
onze motie! Het heeft even geduurd, maar 
we hebben het wel mooi voor elkaar dat we 
met alle organisaties die met jeugd te maken 
hebben zoals kerken, sportclubs, jongeren-
verenigingen en politie een discussie gaan 
voeren.”

Wat zijn jullie wensen voor de toekomst?
LR: “Helaas hebben we tot op heden niet 
kunnen voorkomen dat de voorzieningen 
minder worden. Dan merk je dat één zetel in 
de gemeenteraad soms toch echt te weinig 
is. Samen met de provinciale SP-afdeling 
zetten we ons in voor beter openbaar 
vervoer tussen de kernen. Ons streven om 
een milieuvriendelijke gemeente te worden, 
wordt tegengewerkt door de landelijke over-
heid die weinig doet om duurzaamheid te 
stimuleren. De gemeente heeft bovendien 
de nodige financiële steken laten vallen, 
waardoor er weinig mogelijk is. Dit gaat, 
helaas, ook ten koste van het onderhoud van 
de fiets- en wandelpaden. Uiteraard blijven 
we zoeken naar oplossingen en we hopen de 
gemeente te kunnen overhalen niet over te 
gaan tot korten op onderhoud, ondanks de 
crisis. Maar er is absoluut nog héél veel werk 
aan de winkel!”
AM: “Daar sluit ik me volledig bij aan!”

DE SPEERPUNTEN  
VAN DE  
SP ZUIDPLAS
•	Verbetering	en	stimulering	van	
het	OV	in	en	rond	de	Zuidplas:  
De SP wil een buurtbus tussen de 
kernen die ook in de avonduren 
zal rijden. De kernen zijn nu in de 
avonduren niet onderling bereik-
baar. Ook de industriegebieden  
zijn vaak slecht bereikbaar.

•	Meer	aandacht	voor	jongeren:	 
Jongerenproblematiek werk je  
niet weg met repressie alleen.  
Op dit moment wordt er door  
Zuidplas veel geïnvesteerd om  
de problemen op te lossen. De SP 
wil dat dit goede werk wordt voort-
gezet. Ook wat betreft onderwijs, 
werk en wonen zal de SP zich hard 
maken voor een goede positie van 
jongeren.

•	Behoud	en	waar	nodig	verbete-
ring	van	basisvoorzieningen	in	
de	woon-	en	dorpskernen:	 
Geen verdere centralisering van 
zorgtaken, deze dienen juist op 
buurt-/kernniveau aanwezig te 
zijn en een kleinschalig karakter te 
hebben.

•	Meer	sociale	woningbouw	voor	
starters,	jongeren	en	ouderen:  
Uit onderzoek bleek dat er de  
komende jaren een groot tekort 
aan sociale huurwoningen zal zijn. 
De SP wil dat de gemeente hier 
wat aan gaat doen.

•	De	Zuidplas	in	de	TOP-5	van	
groenste	en	milieuvriendelijkste	
gemeentes:	 
Ook moet er een  eind gekomen 
aan de vele kap  van bomen  
in Zuidplas.

SP-raadslid André Muller afdelingsvoorzitter Lydia Reicher  

De SP stelde meerdere vragen over de problemen rond de renovatie  
van het Moerhoutpark in Moordrecht.



NIET GRIJS MAAR ROOD:  
JONGEREN BINNEN DE SP
ROOD, jong in de SP, is in de afgelopen 
jaren uitgegroeid tot de tweede politieke 
jongerenorganisatie van Nederland. Ook 
in de SP Zuidplas is het aantal jongere 
leden afgelopen jaar toegenomen. Dat is 
goed nieuws, want de politiek is niet zo 
grijs als haar imago doet geloven. 

De inbreng van jongeren, ook lokaal, is van 
groot belang. Om de jongeren goed te kun-
nen vertegenwoordigen, heb je hun inbreng 

nodig. Waar is behoefte aan op het gebied 
van ontspanning, huisvesting, werkgelegen-
heid? Hoe voorkom je dat de jeugd wegtrekt 
uit Zuidplas? 

Bas Stalpers is al vanaf de oprichting van de 
SP in Zuidplas actief. Hij vertelt: “Al snel na 
de oprichting in 2007 ben ik samen met de 
huidige voorzitter Lydia Reicher aan de slag 
gegaan om een jongerenrapport op te stel-
len, omdat er voor jongeren te weinig  

gebeurt in de Zuidplas.” Afgelopen jaar 
hebben zich meer jongeren gemeld. “Als dit 
doorzet zullen wij de eerste partij in de Zuid-
plas worden met een politieke jongeren  - 
af deling: Zuidplas ROOD! Daar ben ik zeker 
van!” aldus een enthousiaste Bas Stalpers.

Interesse in wat de SP in Zuidplas voor  
jongeren kan betekenen? Neem contact op 
met ons! T 06 2425 6855 E zuidplas@sp.nl

WAT HEEFT DE SP ZUIDPLAS TOT NU TOE BEREIKT?

PLASTIC HEROES
Vanwege vermeend misbruik werd de uitgif-
te van de Plastic Heroes-zakken aan banden 
gelegd. In plaats daarvan had de wethouder 
een distributie- en registratiesysteem op-
gezet. De SP liet met een simpele rekensom 
zien dat dit systeem vele malen duurder was 
dan het vermeende misbruik, zodat de zak-
ken nu weer vrij verkrijgbaar zijn. 

JONGERENCONFERENTIE 
De hele gemeenteraad van Zuidplas steunde 
het voorstel voor een jongerenconferentie. 
De SP wacht nog op de invulling van deze 
motie.

OPENBAAR VERVOER
Door een motie van de SP komt er meer 
aandacht voor verbetering van het openbaar 
vervoer van het station naar de industrie-
gebieden. De komende tijd zal de SP waken 
over de uitvoering. 

PRESTIGEPROJECTEN
De SP heeft zich verzet megalomane projec-
ten, zoals de Pyramides van Zevenhuizen en 
deelname aan het prestigeproject Floriade. 
Deze projecten leden in het verleden verlies, 
zodat de belastingbetaler daar voor moest 
opdraaien.

HELIHAVEN
Na een tip van Omroep Zuidplas bleek er in 
een korte periode een Helihaven aangelegd 
te zijn in Hitland. Zowel in de provincie als 
in Zuidplas ging de SP hiermee aan de slag. 
De haven bleek legaal volgens de lucht-
vaartautoriteiten maar illegaal volgens de 
gemeente. Na actie van de SP volgde er een 
vliegverbod in dit natuur- en stiltegebied. 

DE SP IN DE GEMEENTERAAD: WIE DOET WAT?
De raadscommissie Maatschappelijke 
Ontwikkeling adviseert en overlegt over 
thuiszorg, welzijn, onderwijs, cultuur,  
sport, sociale zaken. SP-commissieleden  
zijn Diny Borrmann en Adri Woudstra.

De raadscommissie Ruimte adviseert en 
overlegt over ruimtelijke ordening, volks-
huisvesting, zuidplaspolder. In deze com-
missie zit naast raadslid André Muller ook 
Jan Baas.

De raadscommissie Bestuur, Financiën en 
Beheer adviseert en overlegt over algemene 
bestuurlijke en regionale aangelegenheden, 

openbare orde en veiligheid, financiën, 
informatievoorziening en automatisering, 
dienstverlening, communicatie, economi-

sche zaken, beheer en milieu. In deze com-
missie zit naast raadslid André Muller ook 
Lydia Reicher.

Adri WoudstraDiny Borrmann Jan Baas Lydia Reicher
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U bent al lid van de SP voor  
€ 5,- per kwartaal.  
U krijgt dan elke maand ons 
nieuwsmagazine Tribune 
en als nieuw lid krijgt u een 
welkomstgeschenk! Lid 
worden kan heel eenvoudig 
via www.sp.nl en met de 
bon hiernaast.

KOM DE SP 
VERSTERKEN  
 – WORD LID

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 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

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 winst gaan uitkeren. Daarom vraag ik jou om mij te helpen daar wat aan te doen. 

Ik steek mijn hand uit naar iedereen die wil knokken voor een beter en socialer Nederland. 

Samen staan we sterker.

De regering van VVD en CDA, gedoogd door de PVV, gaat Nederland op alle fronten in 

tweeën splijten. De veroorzakers van de crisis worden door de regering-Rutte uit de wind 

gehouden. Het bedrijfsleven krijgt belastingverlaging, maar bijstandsgerechtigden leveren 

tweeduizend euro per jaar in. Iedereen 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. 

Nu denk je misschien: ik heb al SP gestemd. Waarom zou ik eigenlijk lid worden? Maar 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. Niet alleen in Den Haag, maar ook in uw stad. En hoe meer leden we hebben, hoe meer we kunnen 

aanpakken. 

Met vriendelijke groet,

Emile Roemer, 

fractievoorzitter SP in de Tweede Kamer

STEL EEN DAAD!


