de tomaat komt op in

zuidplas

De SP in de Zuidplas is een jonge afdeling in oprichting die werkzaam
is in Nieuwerkerk aan den IJssel, Zevenhuizen, Moerkapelle en
Moordrecht. De SP hecht veel waarde aan de mening van de burger
en zal daarom, in tegenstelling tot andere politieke partijen, veel bij
u op straat en in het winkelcentrum te vinden zijn. Zo stonden we in
Nieuwerkerk aan den IJssel en in Zevenhuizen met kranten tegen de
oorlog in Afghanistan. Daarnaast hebben we in Moordrecht, Zevenhuizen
en Nieuwerkerk om uw mening gevraagd over de aankomende fusie.
Dát is de kracht van de SP.

de tomaat komt op in

zuidplas

vlnr: Jan Baas, Bas Stalpers, Andre Muller, Diny Borrmann,
Astrid van Hasselt, Anita Krol, Lydia Reicher en Theo de Vette.

In deze folder laat de afdeling zien waarmee wij de komende tijd aan de
slag gaan, namelijk:
Jongerenbeleid:
uitsluitend repressie tegen overlast helpt op de langere termijn niet als de oorzaak niet
wordt weggenomen: een tekort aan faciliteiten voor jongeren. De SP is bezig met de
inventarisatie van de wensen van de jongeren. Hiervoor heeft de SP met de jongeren op
straat gesproken en is er een online enquête op de SP Website.
WMO:
de Wet Maatschappelijke Ondersteuning wordt in 2008 een belangrijk aandachtsgebied.
Door de foutieve aanbesteding zijn er mensen zonder zorg gekomen of wordt er slechts
een persoonsgebonden budget toegekend zonder enige verdere begeleiding. De SP ziet
liever het “Zeeuwse model” van de WMO waarbij de zorg voor hen die het nodig hebben
ook gewaarborgd blijft en niet zoals nu achteruit gaat.
De veranderingen voor de WMO wordt door de SP nauwlettend in de gaten gehouden. Daarom kunt u uw ervaringen kwijt via onze website of door contact met ons
op te nemen. Laat weten wat uw ervaringen met de WMO zijn!
www.nieuwerkerk.sp.nl

Fusie:
de SP is van mening dat de aankomende fusie niet mag leiden tot het verdwijnen van de
dorpse karakters van de vier dorpen in het gebied. Ook basisvoorzieningen moeten blijven
zoals ze zijn en mogen niet door de fusie worden uitgekleed.
Huisvesting:
er is een tekort aan starterwoningen voor jongeren. Dit tekort leidt tot het vertrek van veel
jongeren uit de gemeenten. Ze verhuizen naar steden waar deze voorzieningen wel aanwezig zijn. Het is daarom belangrijk dat bij nieuwe plannen eerst de behoefte aan starterwoningen wordt vervuld! Daarnaast moet er een garantie komen dat minimaal 30% van
alle nieuwbouw sociale woningbouw is.
Zuidplaspolder:
de polder moet zo groen mogelijk blijven. Géén grote projecten die alleen maar leiden tot
grote winsten voor weinigen ten koste van het groene landschap. Wat ons betreft vindt alleen maar uitbreiding plaats naar lokale behoefte. De SP is van mening dat dit gebied niet
tot één grote stad mag uitgroeien.
Milieu:
CO2 reductie kan worden gestimuleerd door subsidie toe te kennen aan alternatieve
energietoepassingen. De gemeenten zelf zouden hierin het voortouw kunnen nemen en
uit kunnen groeien tot CO2 neutrale gemeenten door bijvoorbeeld verwarming van hun
kantoren uit zonne-energie of restwarmte te halen.
Infrastructuur:
openbaar vervoer naar de industrie- en handelsgebieden in de regio vanaf Station
Nieuwerkerk moet worden ingevoerd en/of worden verbeterd.

De SP in de Zuidplas wil dit gebied leefbaar houden.
De afdeling doet dit gebaseerd op de SP
grondbeginselen: gelijkwaardigheid, menselijke
waardigheid en solidariteit.
Helpt u mee om een andere wind door de
Zuidplaspolder te laten waaien?
Word lid van de jongste politieke groepering in de
Zuidplaspolder, en vul de bon op de achterkant in.

SP-Zuidplas
Vikingrade 22
2912 PM Nieuwerkerk aan den IJssel
T (0180) 31 50 45
E nieuwerkerk@sp.nl
I nieuwerkerk.sp.nl

MAAK NEDERLAND BETER! KOM IN ACTIE!
Niet alleen in leden, ook in zetels is de SP een grote partij geworden – in de gemeenten, provincies, en
de Eerste en Tweede Kamer. Daarom staan wij de komende jaren voor de uitdaging om het vertrouwen,
dat de mensen in ons hebben gesteld, waar te maken. Niet alleen in de gemeenteraden en de Kamer,
maar ook door samen met mensen in buurten en dorpen te werken aan een socialer en plezieriger
Nederland.
Ondanks het feit dat de SP buiten de regering is gehouden, heeft het succes van de SP een positieve invloed op het
regeringsbeleid. Balkenende-4 doet het op sociaal- en milieugebied iets beter dan de vorige kabinetten. Maar het is nog
lang niet sociaal genoeg!
Wat ons bijvoorbeeld níét zint, is de uitverkoop van de thuiszorg, de dreigende versoepeling van het ontslagrecht, de
weigering van een referendum over het Europees Verdrag, en het voornemen om Nederlandse troepen langer in Uruzgan
te houden. Kortom, dit kabinet kan niet zonder een sterke oppositie, aangevoerd door de SP!
En die regering met de SP? Die gaat er vroeg of laat zeker komen. Want Nederland moet en kan beter!
Omdat wij uw steun daarvoor hard nodig hebben, vraag ik u om lid te worden!
Met hartelijke groet,
Jan Marijnissen

 10, –
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 en gratis toegang
tot ‘tomaatnet’, de reclamevrije internetprovider voor alle SP-leden.

voorletters

kwartaalbijdrage  5,– (minimum)
 7,50
 12,50
 15,–
			
naam

roepnaam

adres

geboortedatum

plaats

telefoon

rekeningnummer

postcode

e-mail

m/v

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

handtekening

Zuidplas
Februari 2008

datum

Stuur deze bon naar:
SP, Antwoordnummer 30542, 3030 WB Rotterdam

U kunt deze machtiging stopzetten met een telefoontje of
een e-mail aan de SP: (010) 243 55 40, administratie@sp.nl

BON OM LID TE WORDEN

