
Nieuwerkerk zouden komen is volledig uit de 
lucht gegrepen.
Het gezonde en milieuvriendelijke fietsverkeer 
verdient een opkikker. De SP wil betere over-
steekplaatsen bij de N219 en meer fietspaden 
en bewaakte fietsenstallingen bij winkelcentra. 
Het achterstallige onderhoud aan de fietspaden 
moet zo snel mogelijk worden weggewerkt. 
Gevaarlijke kruispunten moeten een rode kleur 
gaan krijgen!

Zuidplas in de top 5 van 
groenste gemeenten!

De SP heeft het milieu hoog in het vaandel staan 
en streeft ernaar om de gemeente Zuidplas 
op termijn in de top-5 van de meest milieube-
wuste gemeenten van Nederland te krijgen. Dit 
zouden we kunnen bereiken door bijvoorbeeld 
de straatverlichting, stoplichten en verlichting 
in openbare gebouwen te vervangen door ener-
giezuinige LED verlichting, het gemeentelijke 
wagenpark op elektra te laten rijden en evenals 
in de grote steden de vervuilende auto’s te 
weren door milieuzones in te stellen. 
We willen ook een onderzoek naar meer onder-
grondse vuilcontainers in Nieuwerkerk, zodat 
de stinkende blauwe zak de schuur uit is. Plastic 
moet in de hele gemeente gratis worden opge-
haald zoals nu in Nieuwerkerk gebeurt. Verder 

bijvoorbeeld de bewoners van Moerkapelle niets 
mee op. Daadkracht: dat is wat de politiek moet 
laten zien. Voor behoud van, en waar nodig, ver-
betering van basisvoorzieningen in de dorpsker-
nen van Zuidplas kunt u op de SP rekenen!

openbaar vervoer moet beter, 
de fietser meer beschermd 

De SP wil een verbetering van het openbaar 
vervoer binnen Zuidplas. Industriegebieden 
moeten ontsloten worden door middel van 
het OV netwerk. Zevenhuizen en Moerkapelle 

In Moerkapelle zijn al een aantal voorzienin-
gen verdwenen. De SP wil dat de verdwenen 
voorzieningen weer terugkomen zodat de kern 
leefbaar blijft. Ook voor ouderen!
De gemeenteraad heeft de huidige voorzienin-
gen in kaart gebracht. Dat wordt als uitgangs-
punt genomen voor de situatie na de fusie. Een 
dergelijke ‘nulmeting’ zegt helemaal niets over 
het voorzieningenniveau zelf en over de vraag 
of er voorzieningen ontbreken. Hier schieten 

meer betaalbare woningen 
voor starters, jongeren 
en ouderen
 
Een goede en betaalbare woning, waarin je zo 
lang mogelijk zelfstandig en prettig kunt blijven 
wonen. Met goede voorzieningen in een veilige 
en schone buurt. Dat zijn de belangrijkste 
wensen die de SP heeft in de gemeente Zuidplas 
op het gebied van wonen voor ouderen. Bijna 
niemand zal hier bezwaar tegen hebben, maar 
toch is de werkelijkheid nog ver van deze rede-
lijke wensen verwijderd. De grondprijzen rijzen 
de pan uit en de bouw van nieuwe woningen 
dreigt door de huidige crisis sterk terug te lo-
pen. Huisvesting is een basisvoorziening en de 
SP vindt dat iedereen recht heeft op een goed 
onderkomen. Vooral jongeren en starters zijn nu 
de dupe.
Er moeten meer betaalbare woningen komen 
voor starters, jongeren en ouderen in Zuidplas. 
De norm van 30% sociale woningen en/of  
starterswoningen is al jarenlang bij lange na  
niet gehaald. Dus, om de achterstand in te 
halen, moet bij nieuwbouwprojecten minstens 
40% van de woningen een sociale woning en/

De SP sloeg zelf de eerste paar voor betaalbare jongerenwoningen aan de Wulpendaal.

De SP heeft na onderzoeken, de verdwenen voorzieningen in Moerkapelle in beeld gebracht.

moeten - naast de duurdere Interliner - een 
busverbinding krijgen met het station en het 
raadhuis van Nieuwerkerk. Deze bus geeft dan 
aansluiting op de busverbinding naar Capelle 
en Moordrecht. De SP wil tevens een onderzoek 
naar het doortrekken van metro en/of Rand-
stadrail om zo Zuidplas ook beter bereikbaar te 
maken vanuit Den Haag en Rotterdam. Zo kan 
ook het drukke autoverkeer worden verminderd. 
De bangmakerij dat criminelen per metro naar 

of starterswoning zijn. Dit is ons belangrijkste 
Speerpunt.

goede basisvoorZieningen voor 
elke dorpskern in Zuidplas

De SP vindt dat elke dorpskern moet beschik-
ken over basisvoorzieningen als: gemeentelijk 
loket voor paspoorten en dergelijke, bankzaken 
en zorgvoorzieningen. Met de officiële start van 
onze campagne heeft de SP niet voor niets met 
het onthullen van een wegwijzerbord in Moer-
kapelle de basisvoorzieningen centraal gesteld.
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wat heeft de sp 
de afgelopen tijd bereikt?

Ondanks dat de SP nog niet in de gemeenteraad 
zat, heeft zij toch al flink aan de weg getimmerd. 
Na de verkiezingen zal de SP ook buiten de ge-
meenteraad actief blijven. Een korte bloemlezing 
van wat we gedaan hebben:

•   De SP heeft, na onderzoek, de situatie van  
 de voorzieningen in Moerkapelle aan de 
 kaak gesteld.

Statenlid Lies van Aelst en SP kandidaat Lydia Reicher enqueteren mensen over de de voorgenomen 
fusie in Nieuwerkerk aan den IJssel.

Diny Borrmann en Evert Knoester bieden de burgermeester van Moordrecht de meningen van de 
inwoners aan over het Raadhuis.

pleit de SP voor een stimulering van duurzaam 
ondernemen en duurzaam bouwen door de 
gemeente. We moeten verder geen chloortrans-
porten door de gemeente toestaan: te gevaarlijk 
voor mens en milieu. 

jong Zijn in Zuidplas 
moet leuk Zijn

Als de jongeren al ter sprake komen gaat het 
meestal over overlast en roepen veel mensen: 
‘hard aanpakken!’ De SP is van mening dat we 
niet alleen over de gevolgen moeten praten, 
maar ook en vooral over de oorzaken. Dat is de 
enige manier om problemen echt op te lossen. 
Als jongeren hangen is dat vaak een teken van 
verveling en te weinig aandacht voor jongeren. 
In Zuidplas is er weinig voor jongeren en wat 
er is, richt zich vaak op een te selectieve groep. 
Daarom pleit de SP voor meer activiteiten, 
jongerenwerkers en een actieve rol voor de 
wijkagent. Het jongerenwerk moet niet meer 
uitbesteed worden aan één organisatie. De 
gemeente moet de regie zelf pakken. Alle 
aanbieders van activiteiten dienen gehoord te 

heid nemen en ervoor zorgen dat er voldoende 
betaalbare jongerenwoningen zijn, zowel in de 
huursector als in de betaalbare koopsector.

Andere Speerpunten van de SP zijn:
•  Gelijktrekken van de WMO en AWBZ 
 regelingen van de drie gemeenten zonder 
 vermindering van de rechten van de 
 ontvangers van zorg.

•  Géén privatisering van nutsbedrijven en 
 gemeentelijke diensten.
•  Schooluitval tegengaan, vooral op het 
 VMBO.
•  Meer sociale samenhang in buurten door 
 het neerzetten van kleinschalige buurt-
 voorzieningen
•  Bevorderen van werkgelegenheid voor 
 mensen die anders niet aan de bak komen.

worden zodat naast stichting Jeugdwerk ook 
VEDJ, de sportverenigingen, de scoutingvereni-
gingen en de kerken, die veel aan jongerenwerk 
doen, meer kansen en mogelijkheden krijgen. Er 
moeten ook gecontroleerde hangplekken komen 
waar jongeren zelf de verantwoordelijkheid 
hebben. Bij overlast raken ze deze kwijt maar 
goed gedrag moet worden beloond met extra 
voorzieningen.

Jongeren verhuizen te vaak uit Zuidplas door het 
tekort aan jongerenwoningen. De kans dat deze 
jongeren ooit terugkeren is klein en hiermee 
wordt de vergrijzing bevorderd. De nieuwe 
gemeente Zuidplas moet haar verantwoordelijk-

•  Mede door de actie van de SP kon de 
 Dance Parade in Nieuwerkerk behouden 
 blijven.
•  De mogelijke verkoop van het raadhuis in 
 Moordrecht is door de SP onder de aan-
 dacht gebracht van bewoners en media. 
 De inwoners hebben leuke alternatieven 
 bestemmingen voor het raadhuis opge-
 steld. De SP heeft die overhandigd aan de 
 burgermeester. Het raadhuis blijft nu  
 behouden. Een deel wordt dorpshuis. 
•  Door onze inzet voor een goede thuiszorg 

 heeft de gemeente actief gezocht naar 
 mensen die tussen wal en schip vielen.
•  De SP heeft aandacht gevraagd voor de 
 dubbele lasten van de inwoners van 
 Hitland die zowel aan Topparken als aan de 
 gemeente moesten betalen. 
• De SP heeft, samen met de Provinciale 
 Statenfractie, een enquete uitgevoerd 
 om uw mening te vragen over de fusie 
 tot Zuidplas.
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Meer informatie, de complete kandidatenlijst en het 
gehele programma kunt u vinden op onze website:

zuidplas.sp.nl
SP afdeling Zuidplas
Vikingrade 22
2912 PM Nieuwerkerk aan den IJssel
zuidplas@sp.nl
0180 315045

Evert Knoester (57) 
is docent Wiskunde en 
woont in Moordrecht. 
Knoester heeft onderwijs 
en ruimtelijke ordening als 
specialiteit. Evert heeft zich 
onder andere ingezet om 
het raadhuis in Moordrecht 
te behouden.

Lydia Reicher (32) 
werkt in het bedrijf 
van haar man dat zich 
bezig houdt met duurzame 
energietoepassingen. Ze 
heeft als specialiteit Milieu. 
Daarnaast is Lydia bezig 
met het jongerenbeleid.

André Muller (39) 
werkt als ICT-consultant. 
Hij is de voorzitter van de 
SP-afdeling Zuidplas en 
heeft zich bezig gehouden 
in de voorzieningen van 
de kernen en het openbaar 
vervoer.

Diny Borrmann (56) 
is secretaris van de SP-af-
deling Zuidplas en heeft de 
afgelopen jaren onderzoek 
gedaan naar 
de uitvoering van de WMO 
en de AWBZ in Zuidplas.

Adri Woudstra (54) 
werkt in het onderwijs en is 
vrijwilliger bij de huiswerk-
begeleiding in Nieuwerkerk 
aan den IJssel.  
Ze is al jaren een actief lid 
van de SP.

de overige  
kandidaten van  
ONZE TOP 10:

6. Jan Baas
7. Bas Stalpers

8. Michel Lacroix
9. Anne Verzijl

10. Theo de Vette
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De afgelopen tientallen jaren heb-
ben we met zijn allen een enorme 
economische en technologische 
vooruitgang geboekt. Nu is tijd om 
ook te gaan werken aan sociale 
vooruitgang. In plaats van liberaal 
en asociaal, moeten we naar men-
selijk en sociaal. 
Vindt u ook dat het in Nederland 
beter kan en moet? Dan is de SP 
graag uw bondgenoot, in de Tweede 
Kamer, in de provincie én in uw 
gemeenteraad. Ik reken op uw stem 
bij de komende gemeenteraadsver-
kiezingen.

Agnes Kant

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 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

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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de sp is de frisse wind die  
een nieuwe gemeente als  
ZuiDPLAS NODiG HEEfT.

meer betaalbare woningen 
voor starters, jongeren 
en ouderen

goede basisvoorZieningen voor 
elke dorpskern in Zuidplas

openbaar vervoer moet beter, 
DE fiETSER MEER BEScHERMD. 

Zuidplas in de top 5 van 
groenste gemeenten!

ALLES VOOR ZuiDPLAS OP ZuiDPLAS.SP.NL

lijsttrekker Evert Knoester

DAAROM: STEM SP, ZODAT WE uW MENiNG NiET ALLEEN BiJ AcTiES, 
MAAR OOK iN DE GEMEENTERAAD KuNNEN VERTEGENWOORDiGEN.

Ook buiten verkiezingstijd is de SP regelmatig met onderzoeken en acties bezig. ‘Tussen de 
mensen’ daar hoort een volksvertegenwoordiger te zijn. De afgelopen jaren hebben we veel 
onderzoek gedaan in de buurten van Zuidplas. Zo weten we wat er overal speelt. Met deze 
resultaten zijn we aan de slag gegaan. We hebben ze ook gebruikt bij het opstellen van het 
verkiezingsprogramma.

de sp is een partij waar u op 18 november op stemt 
en waar u op 19 november ook nog wat aan heeft!
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