
Vakantie of toch niet? 
Het grote reces is begonnen en twee maanden zijn er geen vergaderingen van de gemeenteraad. Ook voor een 

ieder een moment om op vakantie te gaan maar stopt het allemaal dan ook? Nee, de wethouders blijven ook 

doorgaan en binnen de SP is er wel minder te doen maar stil staan we niet. Want we gaan door met de jaarkrant 

en met de jongerenenquete, er wordt hard geschreven aan het verkiezingsprogramma en ook nagedacht over de 

kandidatenlijst.  

 

Maar ook ik ga vakantie houden, want naast mijn raadswerk heb ik een niet standaard gezin en ook nog een 

normale baan voor 36 uur. Maar in geval nodig zal ik zeker niet schromen om vragen in te dienen en mijn 

linkerhand Jan is al geweest dus kan mij goed vervangen!  Want raadswerk gaat verder dan officiele vergaderingen 

en we moeten altijd wel voor u en inwoners van Zuidplas bereikbaar blijven. Maar wel gaan we het rustiger aan 

doen om bij te tanken! 

 

Bijtanken is hard nodig omdat we na de vakantie vanaf september hard aan de slag gaan, eerst met het 

programma en de kandidatenlijst die we compleet willen maken. In oktober krijgen alle leden dan de 

conceptversies en deze wordt op 9 november door de leden vastgesteld. Daarna moet alles gepubliceerd worden 

en voor we het weten zitten we in december met kerstmarkten. Januari zal de campagne gaan losbarsten en 

maart als drukke maand.  

 

Maar ik hoop dat we ook op veel steun kunnen rekenen van alle leden! Want op de ledenvergadering ging de 

hoop uit dat we 3 (en sommige zelfs 4) zetels gaan halen.  Maar eerst ga ik met mijn gezin in Nederland twee 

weken weg en genieten. Lekker op de fiets over de veluwe en gewoon alle aandacht aan mijn thuisfront die me 

vaak doordeweeks missen, of zoals Bram zegt “ga je weer praten bij de burgemeester?” IK heb er zin in en hoop 

op goed weer en rustige weken! Ook hoop dat iedereen kan genieten en bijkomen in deze weken.  

 

Daarom wens ik u en uw familie, mede namens afdelingsvoorzitter Lydia Reicher, een fijne vakantie toe en ik hoop 

dat u na de vakantie weer aanwezig zal zijn en dat we op uw steun mogen blijven rekenen.  Want dat wordt een 

periode met veel activiteiten omtrent de aankomende verkiezingen en elke hand telt!  

 

André Muller 

Raadslid SP Zuidplas 

 

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 
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JONGERENENQUETE GESTART 
 

De afdeling van de SP in Zuidplas is gestart met een nieuwe jongerenenquete. Net als in 2009 wil de partij kijken 

hoe het nu met de jongeren staat, wat hun bezig houdt en wat voor hun belangrijk is. Uit de enquete van 2009 

kwam toen veel informatie die de partij de afgelopen vier jaar gebruikt heeft voor standpunten in de 

gemeenteraad en ook voor hun programma. De SP wil wel breder inzetten en wil ook via de kerken en 

verenigingen jongeren uitnodigen.   

 

“Er zijn veel jongeren in Zuidplas en vaak horen we alleen wat van ze als er overlast is. Net als vier jaar geleden 

willen we weten wat er speelt onder de jongens en meisjes. Vorige keer was het vooral Nieuwerkerk, nu gaan we 

ook in alle dorpen aan de slag. De ruim honderd reacties vorige keer gaven ons een goed inzicht in hoe jongeren 

denken” legt afdelingsvoorzitter Lydia Reicher uit. 

 

De SP gaat niet alleen langs hangjongeren maar hoopt ook op reacties vanuit jongeren die bijvoorbeeld niet 

hangen op straat maar actief zijn in verenigingen of in de kerk. “We willen een totaal beeld krijgen en dat krijg je 

door iedereen te betrekken. Ik praat graag met jongeren en niet over jongeren zonder dat ik ze zelf gesproken 

heb. Voorbeeld is de handhaving naar jongeren, hoe denken zij er over” spreekt André Muller uit ervaring.   

 

Een van de vragen is overigens ook wat jongeren zouden doen als eerste, als ze een dag burgemeester Kats zijn. 

“vorige keer kwamen daar veel leuke reacties op dus benieuwd waar men nu mee komt!” aldus Lydia Reicher. De 

enquete zal mondeling worden afgenomen maar kan ook worden ingevuld op zuidplas.sp.nl.  Op deze site staat 

ook het resultaat van de enquete in 2009.  

 

 

 

 

Agenda SP Zuidplas  
26 aug Bestuur en fractievergadering (openbaar) 20:00 uur Raadhuis, Nieuwerkerk, zaal A16 

2 sep Afdelingsvergadering  (voor iedereen 20:00 uur Raadhuis, Nieuwerkerk, zaal A16 

14 sep Dance parade 12:30 uur Door nieuwerkerk heen 

16 sep Bestuur en fractievergadering (openbaar) 20:00 uur Raadhuis, Nieuwerkerk, zaal A16 

23 sep Scholingsavond 20:00 uur Batavier 

30 sep Bestuur en fractievergadering (openbaar) 20:00 uur Raadhuis, Nieuwerkerk, zaal A16 

14 okt Afdelingsvergadering  (voor iedereen 20:00 uur Raadhuis, Nieuwerkerk, zaal A16 

21 okt  Bestuur en fractievergadering (openbaar) 20:00 uur Raadhuis, Nieuwerkerk, zaal A16 

9 nov ALGEMENE LEDENVERGADERING 13:00 uur Batavier 

 

LET OP!!! 

in AUGUSTUS komt er geen Tribune 

en zijn er ook geen SPeerpunten 


