
We hebben een team gemotiveerde mensen klaar staan, die popelen om 
hard verder aan de slag te gaan voor een sterke, gezonde en 100% sociale 
gemeente Zuidplas. We stellen enkele kandidaten aan u voor: 

André Muller 
Is afgelopen vier jaar 
raadslid geweest. Hij 
heeft zich vooral verzet 
tegen de manier waarop 
grote plannen werden 
doorgedrukt. Daarnaast 
zet hij zich in voor de 
belangen van jonge-
ren in Zuidplas. Muller 
werkt in de ICT

Jan Baas 
Was een van de eerste 
actieve SP leden in 
Zuidplas. Afgelopen jaar 
heeft hij zich verdiept 
in grondvraagstukken 
en coördineerde hij de 
SP-acties in Zuidplas. 
Hij werkt als logis-
tiek medewerker in de 
vleesindustrie.

Adri Woudstra  
Werkt in het onderwijs 
en geeft in de avond-
uren vrijwillig huiswerk-
begeleiding aan kin-
deren. Woudstra heeft 
zich tot nu toe ingezet 
voor de bestrijding van 
armoede en zat eerder 
in de WMO-adviesraad 
en raadscommissie 
Maatschappelijke Ont-
wikkeling

SP ZuidPlaS: de menSen

SP-lijsttrekker André Muller:

‘Het iS te gek voor woorden dat 700 
kinderen in ZuidPlaS in armoede leven, 
dat Zijn 2 ScHoolgebouwen vol!’

Kritisch, actief en allergisch voor bestuurders die grote plannen ‘er even 
doordrukken’. Dat kenmerkt het optreden van SP’er André Muller in de 
gemeenteraad van Zuidplas. Muller, 43, samenwonend met Krista, vader 
van drie kinderen, voert de SP-lijst aan bij de raadsverkiezingen van 19 
maart. Een gesprek over slapende partijen en het vijfde dorp. 

alleS over ZuidPlaS oP ZuidPlaS.SP.nl

‘SP-raadSleden  vertegenwoordigen Hun  acHterban Het beSt.’ Conclusie uit onderzoek van politicoloog André Krouwel, ontwikkelaar van Kieskompas, in november 2013, gepubliceerd in VNG-magazine.

André Muller

 › Wat is je het meest opgevallen in vier jaar 
gemeenteraad? 
‘Dat de discussies heel snel verzanden in een 
kat-en-muisspel tussen coalitie en oppositie 

en dat de coalitiepartijen niet naar argu-
menten luisteren, maar altijd trouw achter 
de wethouders aanlopen. Ik heb me daar erg 
aan gestoord.’

Op 19 maart kunt u in Zuidplas naar de stembus. Dat worden be-
langrijke verkiezingen: binnenkort beslist namelijk de gemeente ook 
over zorg, bijstand, werk en de sociale werkplaatsen. Meer dan ooit 
gaan deze verkiezingen over de vraag: hoe maken we Zuidplas 100% 
sociaal?

Het kabinet van VVD en PvdA heeft dankzij de gedoogsteun van D66, ChristenUnie en SGP 
veel stuk gemaakt. Onze pensioenen zijn verslechterd, thuiszorg voor onze ouderen en 
gehandicapten wordt geschrapt en op de sociale zekerheid wordt flink gekort. De solidari-
teit wordt aangetast omdat het kabinet kiest voor meer marktwerking in de zorg en meer 
armoede. Ziekenhuizen gaan winst maken; over de rug van de patiënt moet geld worden 
verdiend.

Op 19 maart kunt u zeggen of u het eens bent met die politiek. Sturen we jonggehandicap-
ten naar de bijstand of gunnen we ze een menswaardig bestaan? Breken we de WW verder
af, of zijn we solidair met werknemers die in moeilijke tijden werkloos worden? Gaan we
door met de ontmanteling van onze samenleving of slaan we een andere weg in? De SP
wil weg van het cynisme en kiest vóór optimisme en sociale politiek. Samen kunnen wij 
Zuidplas en Nederland 100% socialer maken. Doet u met ons mee om Nederland mens-
waardiger, gelijkwaardiger en meer solidair te maken?

Emile Roemer,

Fractievoorzitter SP in de Tweede Kamer

vóór oPtimiSme en Sociale Politiek

SP Zuidplas 
Klein Hitland 154
2911 BR Nieuwerkerk aan den Ijssel

06-2425 6855
zuidplas@sp.nl

twitter.com/SPZuidplas
facebook.com/SPZuidplas

Meer informatie, de complete kandidatenlijst 
en het gehele programma kunt u vinden op 
onze website:

ZuidPlaS.SP.nl

word nu lid!  
meld u aan oP:
www.sp.nl/word-lid
SP-lid bent u al voor  
€ 5 per kwartaal.
geen internet?  
bel: (088) 243 55 40

Bas Stalpers 
Is een van de jongeren 
op de lijst van de SP en 
zet zich al jaren in voor 
de belangen van jonge-
ren. Binnen de SP is hij 
bovendien verantwoor-
delijk voor de lokale 
scholingen. Stalpers 
verkoopt elektronica en 
is erg actief in de Nieu-
werkerkse Scouting.

Diny Borrmann 
Is actief in de raads-
commissie Maatschap-
pelijke Ontwikkeling en 
heeft zich verdiept in 
zaken als WMO en col-
lectief vervoer. Daar-
naast is Borrmann actief 
in het Comité Internati-
onale Betrekkingen van 
de gemeente Zuidplas.
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 › Maar bereik je dan wel iets, als één man 
in de oppositie? 
‘Je kunt genoeg in je eentje en als je met 
goede voorstellen komt, boek je soms ook 
succes. Denk maar aan de LED verlichting in 
de gemeente die energie en geld gaat bespa-
ren, aan de aandacht voor de armoede onder 
kinderen, de jongerenconferentie en de 
ideeënbus voor burgers. Die zijn er allemaal 
dankzij de SP. Daarnaast heb ik ook zaken 
onder de aandacht gebracht die het college 
stil hield, zoals blunders met renovatie in 
het Groene Hartpark, asbest in de Ambon-
wijk en het falende afvalbeleid.’

 › Blijft er nog tijd over om ook buiten de 
raadzaal actief te zijn?  
‘Ja, nou en of. Dat is één van de kenmerken 
van het optreden van de SP en dat heb ik ook 
in Zuidplas heel vaak in de praktijk gebracht. 
Want wie alleen politiek bedrijft in raadsver-
gaderingen, is geen volksvertegenwoordiger. 
Als er wat in een buurt speelt, zoals met het 
Groene Hartpark, doen we onderzoek met 
de afdeling en ga ik ook mee. Ook gaan we 
regelmatig op wijkbezoek en stellen we de 
problemen die we dan van de mensen horen 
aan de kaak in de raad.’ 

 › Ja, je staat erom bekend dat je veel vragen 
stelt aan het gemeentebestuur. Wat kosten 
alle antwoorden wel niet, die gegeven 
moeten worden?
‘Daar hebben we de boekhouderstaal van 

altijd actief, in raad en daad 
Niet alleen in de gemeenteraad 
maar ook op straat is de SP 
actief. SP’ers stappen naar de 
mensen, vragen hun mening, 
doen onderzoek en voeren 
actie. Enkele voorbeelden van 
onze aanpak. 

verkeerSoverlaSt
Tijdens het huis aan huis buur-
ten in Moordrecht kwamen er 
diverse problemen naar boven, 
zoals verkeersoverlast. Veel 
mensen vertelden de klachten al 
vaker gemeld te hebben, zonder 
een reactie te krijgen. Wij heb-
ben de zaak onmiddellijk aange-
kaart en uiteindelijk werden de 
problemen aangepakt. 

natuurgebied Hitland
De SP is in het verweer geko-
men toen bleek dat natuur en 

•	 Alle	dorpen	moeten	de	hele	dag	met	elkaar	
verbonden zijn door een openbaar vervoer- 
verbinding. 

•	 Elk	dorp	moet	minimaal	een	loket	voor	
burgerzaken krijgen. De gemeente moet verdere 
uitkleding van voorzieningen voorkomen.

•	 Thuiszorg	moet	weer	terug	onder	regie	van	de	
gemeente komen in plaats van commerciële 
uitbesteding. Stop de marktwerking in de zorg.

•	 Zuidplas	moet	tot	de	top	vijf	van	groenste	en	
diervriendelijkste gemeenten gaan behoren. 

•	 Meer	starterswoningen	voor	jongeren	om	de	
uitstroom naar andere gemeenten te voorkomen 
en meer betaalbare woningen voor gezinnen.

•	 Aanpak	van	armoede	in	de	gemeente	Zuidplas,	
met name bij kinderen.  

onZe SPeerPunten
verder uitgekleed. De SP startte 
een kaartenactie die nu nog 
loopt, om Arriva op te roepen de 
lijnen aan te passen.  

groene HartPark
Na klachten over de renovatie 
van het Groene Hartpark heeft 
de SP huis aan huis onderzoek 
gedaan, waaruit bleek dat de 
bewoners slecht waren geïnfor-
meerd en afspraken niet waren 
nagekomen. De wethouder kon 
niet anders dan beloven het 
voortaan beter te doen.

collectief vervoer
Na klachten over het collectief 
vervoer voor mensen met een 
handicap heeft de SP onderzoek 
gedaan en kwamen we met een 
rapport. De wethouder wilde 
hier niks mee doen, totdat er 

SP Zuidplas organiseert Zorgdebat met 2e kamerlid Renske Leijten,Actie tegen sluiting Zorgcentrum Moerdregt ruim 2300 handtekeningen opgehaald.

inwoners van Hitland slachtof-
fer zouden worden van overlast 
door een helikopterhaven. Na 
veel aandacht in raad en in de 
media werd vliegen alsnog ver-
boden in natuurgebied Hitland

Zorgcentrum moerdregt
Toen bleek dat zorgcentrum 
Moerdregt gesloten werd, heeft 
de SP direct een debat gestart 
en een actiecomité opgericht. 
Nadat het personeel door de 
directie verboden werd om actie 
te voeren, namen wij de actie 
over.  We haalden 2300 handte-
keningen op die we aanboden 
aan Zorgpartners.

oPenbaar vervoer
Met de overgang van Con-
nexxion naar Arriva werd het 
openbaar vervoer in Zuidplas 

veel persaandacht voor kwam 
en hij alsnog maatregelen nam.

SP aanSPreekPunt
De SP is vaak te vinden in de 
wijken en in winkelcentra, ook 
buiten verkiezingstijd. Met pun-
ten die we daar van inwoners te 
horen krijgen, gaan we aan de 
slag. •

‘Het plan voor een nieuw dorp midden 
in de groene polder is belachelijk, 
onnodig en tot mislukken gedoemd’

de slapende partijen weer! Door stellen van 
vragen kun je  misstanden aankaarten die 
anders verzwegen worden of zaken aan 
de orde stellen die de wethouders niet op 
de agenda willen hebben! Als raadslid heb 
je daar het recht toe en ik vind dat je daar 
gebruik van moet maken. En niet alleen in 
de periode van verkiezingen.’ 

 › Waar liggen de prioriteiten voor de SP?  
‘Vooral bij van het terugbrengen armoede. 
Te veel mensen zijn afhankelijk van een 
voedselbank en de wachttijden bij de 
schuldhulpverlening geven aan dat het niet 
goed gaat. In Zuidplas leven bijvoorbeeld 
bijna 700 kinderen in armoede en ondanks 
een PvdA-wethouder op dit dossier zijn er 
geen maatregelen genomen om hier iets aan 
te doen. Dat moet anders! Nog een prioriteit 
is dat de zorg terug moet naar de gemeente. 
We moeten af van het uitbesteden aan 
allerlei commerciële bedrijven. En blijven 
zorgen dat er voldoende betaalbare wonin-
gen komen voor gezinnen en starters. Daar 
is nog steeds gebrek aan.’

 › Wat vind je van de groei-ambitie van 

Zuidplas? 
‘Ondanks het beleid van provincie en het in-
zakken van de markt voor dure koopwonin-
gen vindt de gemeenteraad van Zuidplas nog 
steeds dat er een vijfde dorp moet komen: 
rond de Zuidelijke Dwarsweg in Zeven-
huizen. Daar zouden rijke mensen moeten 
komen wonen. Wij vinden het plan bela-
chelijk, onnodig en tot mislukken gedoemd 
omdat ook Rotterdam, Gouda, Lansinger-
land en Waddinxveen diezelfde welgestelde 
mensen willen aantrekken. Als enige partij 
in de gemeenteraad stemden wij tegen. Wij 
willen bouwen naar behoefte en zorgen dat 
bijvoorbeeld starters niet vertrekken naar 
randgemeenten. Daarnaast moeten we van 
de gronden af waar we voorlopig niks mee 
doen. Er verdampen miljoenen per jaar aan 
rente terwijl alle vrijwilligersorganisaties 
moesten bezuinigen.’ 

 › Heb je over zo’n onderwerp ook contact 
met SP’ers in de provincie?
Ja, binnen de SP is veel contact tussen ge-
meenteraadsfracties, Provinciale Staten en 
de Tweede Kamerfractie. We willen duidelijk 
maken dat mensen met één partij te maken 

hebben die over belangrijke zaken dezelfde 
mening heeft. En de korte lijnen zijn soms 
heel handig. Zo konden we bijvoorbeeld 
door overleg met de provincie praten over 
stopzetting van de verplichte betaling van 
25 miljoen aan de Moordrechtboog. Iets wat 
een lokale partij nooit lukt, kan door onze 
korte lijnen wel.’

 › Als je een veto had gehad afgelopen vier 
jaar, waarvoor had je dat gebruikt? 
‘Zo, dat is een moeilijke vraag. Er zijn nogal 
wat zaken doorgedrukt zoals verdubbeling 
van de hoofdweg, de turborotonde scheve 
Overweg op de N219, verkoop van de Am-
bonwijk en de bezuinigingen op vrijwilli-
gersorganisaties. Mag ik er echt maar eentje 
noemen?  Dan wordt dat de structuurvisie 

waar het dichtbouwen van de groene polder 
met dure projecten in stond.’  

 › Stel: de SP krijgt een absolute meerder-
heid wat ga je dan als eerste doen? 
‘De hele privatisering van de lokale zorg 
terugdraaien en die zorg terugbrengen in 
gemeentelijk beheer!’ •

André Muller haalt OV protestkaarten op tijdens de kerstmarkt in Zevenhuizen


