
SP LEDEN : WEL SAMENWERKING, GEEN LIJSTVERBINDING PVDA 
De SP leden hebben op de ledenvergadering besloten enkel met PvdA/Groen Links te willen samenwerken. Een 

gezamelijk programma of een kieslijst verbinding is volgens de leden echter een brug te ver. Op thema´s die de 

fracties van SP en PvdA/Groen Links binden kan worden samengewerkt, bijvoorbeeld in de vorm van kennisdeling 

of het samen opzetten van intiatieven. Daar ligt de grens: de leden kozen met grote meerderheid tegen een 

eventuele lijstverbinding en voor uitgaan van eigen kracht. 

 

Het ingelaste agenda punt werd zeer uitgebreid behandeld op de ledenvergadering. Enerzijds schoot de late 

uitnodiging van de PvdA de leden verkeerd. “Eerst uitgebreid in de pers vertellen over een lijstverbinding en 

daarna pas de SP vragen, komt op ons een beetje sneu over” vertelt één van de leden. Volgens de leden heeft de 

SP bovendien genoeg eigen kracht, kennis en eigen kaders om vanuit te gaan. Zij zien dan ook geen goede reden 

om over te gaan tot een onzekere lijstverbinding met PvdA of Groen Links. “De leden waren duidelijk, niemand zag 

een gezamelijke lijst of gezamelijk programma zitten. Bij de stemming over een lijstverbindingen waren er 2 

onthoudingen en 2 leden voor maar de overige leden tegen. Maar op samenwerking als socialistische partij aan 

een sociaaldemocratisch front was niemand tegen. Die uitnodiging hebben we ook neergelegd bij de partij” legt 

afdelingsvoorzitter Lydia Reicher uit. Zowel de SP leden als de PvdA zijn inmiddels op de hoogte gebracht van de 

beslissing.  

SP LEDEN KIEZEN VOOR DEELNAME IN 2014 

De leden van de SP hebben unaniem gekozen voor 

deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen in 2014. De 

leden zijn ervan overtuigd dat de partij aan alle criteria 

heeft voldaan die gesteld worden en kijken ook tevreden 

terug naar de afgelopen periode. Mede daarom werd André 

Muller verkozen tot beoogd lijsttrekker. Daarnaast is er een 

kandidatencommissie ingesteld voor de rest van de lijst. 

Aan het einde van de vergadering zijn bovendien de 

speerpunten voor het programma vastgesteld. 

De leden kwamen snel tot het besluit om weer deel te 

nemen. Wel hebben we de aanbeveling overgenomen er 

voor te zorgen dat er ook na de verkiezingen een goed 

bestuur overblijft. De leden gaan er vanuit dat we minimaal 3 zetels gaan halen in 2014 en dat vertrouwen nemen 

we ook mee naar de kandidatencommissie” aldus Lydia Reicher, afdelingsvoorzitter van de SP Zuidplas. 

De leden waren ook unaniem met het aanwijzen van André Muller als beoogd lijsttrekker. Muller (42) is nu enig 

raadslid en leidt de fractie met diverse fractieadviseurs. Hij had zich al bij het bestuur kandidaat gesteld voor een 

volgende periode. “Ik ben blij dat de SP leden mij weer het vertrouwen hebben gegeven. Ik ga me de aankomende 

tijd goed op het programma richten. Samen met Jan Baas ga ik met workshops met leden en andere organisaties 

input vragen aan onze leden. We hadden in 2009 een goed programma maar de kennis en situatie van nu vragen 

om een ander, nog beter programma” laat Muller weten.
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Contact? 
Lydia Reicher (afdelingsvoorzitster)  

p/a Klein Hitland 154 

2911 BR Nieuwerkerk aan den IJssel 

06-24256855 

Zuidplas@sp.nl 

André Muller (raadslid) 

Vikingrade 22 

2912 PM Nieuwerkerk aanden IJssel 

0180-315045 

a.muller@zuidplas.nl 

Webmaster 

webmasternieuwerkerk@sp.nl 

Kopij SPeerpunten 

krissie@caki.nl 

Agenda SP Zuidplas  
25 mrt Afdelingsvergadering  (voor iedereen) 20:00 uur Raadhuis, Nieuwerkerk, zaal A16 

8 april Bestuursvergadering, met fractieoverleg 20:00 uur Raadhuis, Nieuwerkerk, zaal A16 

6 mei Bestuursvergadering, met fractieoverleg 20:00 uur Raadhuis, Nieuwerkerk, zaal A16 

13 mei Scholingsavond : Naar 2014  

Thema Wonen 

20:00 uur Batavier, Batavierlaan 2 , Nieuwerkerk 

27 mei Afdelingsvergadering  (voor iedereen) 20:00 uur Raadhuis, Nieuwerkerk, zaal A16 

10 juni Bestuursvergadering, met fractieoverleg 20:00 uur Raadhuis, Nieuwerkerk, zaal A16 

24 juni Scholingsavond : Naar 2014  

Thema Decentralisaties Zorg en Werk 

20:00 uur Batavier, Batavierlaan 2 , Nieuwerkerk 

1 juli Bestuursvergadering, met fractieoverleg 20:00 uur Raadhuis, Nieuwerkerk, zaal A16 

8 juli Afdelingsvergadering  (voor iedereen) 20:00 uur Raadhuis, Nieuwerkerk, zaal A16 

Fractienieuws 

SP AMENDEMENT WELSTANDNOTA AANGENOMEN 

Een amendement van de SP over de welstandnota is aangenomen in de raad van 6 maart j.l. Het amendement 

behelst dat het gebied rond de moderne winkelcentra in Nieuwerkerk niet onder een zwaar regime zou vallen en 

werd gesteund door D66, VVD, PvdA en een deel van de CDA fractie. GBZ, twee CDA leden en de fractie van 

CU/SGP stemden tegen. De nieuwe welstandnota werd uiteindelijk door de raad ook aangenomen en gesteund 

door de SP. 

 

“Deze nota geeft aan welke beschermde plekken er zijn en dus onder een zwaar regime vallen. Waar dat niet 

nodig is, is er nu sprake van een licht regime. Daarom waren we verbaasd dat de Reigerhof en Dorrestein wel 

onder zwaar regime vallen. Ik heb nog niks cultuurhistorisch kunnen ontdekken en als het morgen wordt 

afgebroken zal er geen haan naar kraaien. Dat is pas overdreven regelgeving” licht SP raadslid Muller het 

amendement toe. De wethouder was neutraal over het amendement. Wel is de SP blij dat na meerdere keren 

discussie de welstandnota is aangenomen. 

 

SP KLAAR MET MEA CULPA VAN COLLEGE 
De SP in Zuidplas is klaar met het uit de krant vernemen van besluiten van het college. De partij heeft in de 

raadsvergadering nu weer de slechte communicatie naar de raad aangehaald over de wijzigingen in het plan van 

de turborontonde aan de N219 bij de Scheve Overweg. De partij waarschuwde ook dat bij een volgend geval er 

een motie van wantrouwen voor de betreffende wethouder wordt ingediend.   

“ik heb nu al genoeg mea culpa’s gehoord van dit college, dan is het weer omdat de OZB niet klopt, dan weer het 

afvalbeleid en nu weer de N219. Ik ben er klaar mee, eerst de raad informeren en dan pas de pers” legt Muller uit. 

Naast de procedure is de SP allerminst overtuigd dat de nieuwe plannen veilig zijn en twijfelt men nog steeds of er 

sprake is van de noodzaak. 



MOORDRECHT ONTEVREDEN OVER ARRIVA! 
De uitslag van de tomatometer in Moordrecht over de dienstverlening van Arriva liet geen twijfel bestaan: 

driekwart van de ondervraagde mensen is ontevreden. Inmiddels heeft de partij ook een peiling op de website 

geopend. Vooral de dienstregeling lijkt veel mensen dwars te zetten. De partij wil nu de mening van inwoners uit 

heel Zuidplas weten om uiteindelijk de verzameling aan te bieden bij de Provinciale Statenfractie van de partij.   
De meeste klachten in Moordrecht waren over lijn 190, de enige 

Arriva die door het dorp gaat. De belangrijkste klacht is het niet op tijd 

rijden van de lijn in de ochtendspits. Soms komt de bus helemaal niet 

opdagen volgens enkelen. Een meisje heeft al meerdere keren 

probemen op school gehad omdat ze vaak te laat komt en school haar 

verhaal over Arriva niet meer gelooft. Buiten de spitsuren zijn de 

inwoners wel positief.”Het enige echte compliment wat we hoorde 

was over de WIFI in de bus. Vroeger reed er in de winter een extra bus 

vanaf de KVT naar Gouda. Deze is er niet meer dus het is soms zo druk 

in de bus dat mensen niet meer mee kunnen. Ook is de aansluiting op 

de stadsbussen in Gouda vaak een probleem en sluit in de avond de 

bus niet aan op de arriverende sprinters in Gouda” aldus SP raadslid 

André Muller 

 

De OV chipkaart leverde ook enkele klachten op: zo mocht een reiziger zijn product niet eerst opladen in de bus en 

dan reizen. In Moordrecht is geen oplaadpunt en de Primera krijgt dit ook niet voor elkaar.   Op de website 

http://zuidplas.sp.nl kan men nu ook de mening over Arriva kwijt. De SP Zuidplas wil een goed inzicht krijgen in 

hoe het nu, bijna 3 maanden na de start, door de inwoners wordt ervaren. De partij zal deze gegevens dan 

overhandigen aan de SP collega´s in Provinciale Staten aangezien de provincie verantwoordelijk is voor het 

busvervoer in de regio. 

 

LET OP :   Workshops voor programma in scholingsavonden 
 

 

Maandag 13 mei en 24 juni zijn er workshops over wonen en zorg voor het verkiezingsprogramma. We nodigen 

u graag uit om te komen mee praten. We zijn nog aan het kijken voor gasten uit de provincie of Tweede Kamer.  

Locatie de batavier, batavierlaan 2 in Nieuwerkerk aan den Ijssel, aanvang 20:00 

 

 

Wijziging: De Algemene ledenvergadering verkiezingen is verplaatst! 

Nieuwe datum is 9 november in de batavier 



ME ontruimt raadszaal Zuidplas 
De oproep van de Griffier was duidelijk, een Informatie 

bijeenkomst over veiligheid op een vrijdagavond was al 

vreemd en dan de vraag om in vrijetijdskleding te 

komen was helemaal raar. Maar goed, koud wordt de 

avond geopend door Raoul Verweij, beleidsmedewerker 

veiligheid van de gemeente of de raadszaal wordt 

bestormd door manschappen van de ME: verbazing en 

vertwijfeling. Als wethouder Hazelebach tegensputtert, 

merkt hij dat zelfs bij oefeningen van de ME er naar de 

mannen geluisterd dient te worden. We worden bijeen 

gedreven en de raadszaal uitgewerkt en buiten wordt 

collega van Wijnen er uitgeplukt en in de boeien 

geslagen. Een VVDer in de boeien klinkt voor een SP 

altijd wel positief denk ik nog. En dan blijkt het een 

aantal agenten te zijn die met deze korte demonstratie 

het wel leuk vonden om wat gemeenteraadsleden ff op 

de kast te jagen na hun dienst. Buiten volgt een demonstratie van de ME en de bikers en daarna gaan de ME 

mannen naar het buro met een lach op hun gezicht!  

 

We worden hierna met de ME bus door de wijkagent van de wijk Zuidplas naar Gouda gebracht waar een 

afdelingsdirecteur ons ontvangt. We krijgen een presentatie over cameratoezicht en daarna mogen we de, 

normaal voor iedereen gesloten, zaal vol camera´s bezoeken. De medewerkers tonen hoe goed ze werken, hoe 

goed woningen afgeschermd worden en hoe goed ook men kan inzoomen. Om dat aan te tonen wordt er een man 

naar voren gehaald die achter de Waag staat te pinnen: ik kan gewoon zijn pincode meelezen. Ook wordt er nog 

getoond dat je ook kan zien wat voor nummer er getoetst wordt op een mobiele telefoon. Ik krijg er een niet fijn 

gevoel bij, als je enerzijds roept dat je voor de privacy woningen afschermt en dan deze fratsen kan uithalen.  

 

Ik vraag ook of men de omgeving moet kennen om daar camera's live mee te kijken. Ik vroeg dit ook aan 

medewerkers van de dienst in Gouda en kreeg een bevestiging hierop. Door het hapje en drankje achteraf en ook 

de zeer hoge ontvangst deden bij mij al wat bellen rinkelen. Prompt kregen we een voorstel over veiligheid en 

hieruit bleek dat men voornemens de standaard camera's te gaan vervangen voor nieuwe camera's, bekeken 

vanuit Gouda. Dit om overlast van jongeren te verminderen Maar... de overlast incidenten zijn juist met 20% 

gedaald. We krijgen in april een nieuw voorstel over hoe het gaat worden en we gaan dit kritisch volgen!  

 

De SP heeft gepleit dat de bikers van de gemeente en de politie vooral ook eens preventief gaan praten en ook de 

wijkagent hoeft wat ons betreft niet alleen te komen als er overlast is. Juist door een goede band met jongeren 

aan te gaan, te praten met hen en weten wat er speelt levert meer op dan alleen represief optreden. Maar wie 

over de scheef gaat, hoort dan ook wel aangepakt te worden. Maar niet schieten op jongeren voordat er echt een 

reden voor is!  

 

Daarom was ik blij met de grote aandacht op de scholingsavond over het onderwerp en dat iedereen ook van 

mening is dat jongeren soms alleen maar willen hangen zonder wat dan ook. Want toen ik nog een langharige 

puber was die op school zat, hingen we ook in de buurt. En zie wat er van mij terecht gekomen is! 

 

André  

Foto : ME in het altijd zo rustige Raadhuis 


