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MENSELIJKE WAARDIGHEID,
GELIJKWAARDIGHEID
& SOLIDARITEIT
Dit zijn de kernwaarden van de SP.
In deze krant leest u hoe wij onze visie
baseren op deze kernwaarden en hoe
wij vanuit deze kernwaarden kijken
naar de situatie in Woerden. Wat gaat
goed en wat kan er beter? Ook leest u in
deze krant welke acties wij voeren om
Woerden socialer te maken.
Onder menselijke waardigheid verstaat de
SP bijvoorbeeld het recht van mensen om in
vrijheid mee te beslissen over de inrichting
van de samenleving. De SP zet zich dan ook
in voor kleinschalige woningcorporaties,
waar huurders de baas zijn. Een ander

voorbeeld is ons verzet tegen de fusie van
het Hofpoort Ziekenhuis. Doordat de zorg
aan de markt is overgeleverd, hebben in het
ziekenhuis nu de zorgverzekeraars het voor
het zeggen in het ziekenhuis, in plaats van
de mensen om wie het zou moeten draaien,
de patiënten en de zorgverleners. Hún stem
zou leidend moeten zijn bij het reilen en
zeilen van het ziekenhuis!
Gelijkwaardigheid begint bij het bestrijden
van achterstand en armoede. Er komen
helaas steeds meer werkende armen in
Nederland: mensen met een fulltime baan
die toch niet in hun levensonderhoud kun-

nen voorzien. Meestal heeft dit te maken
met een laag salaris en stijgende kosten voor
zorg, onderwijs en wonen. De SP is de partij
die de strijd aangaat tegen armoede. Ten
slotte, om gelijke kansen te creëren moet er
solidariteit zijn: wat de SP betreft dragen de
sterkste schouders de zwaarste lasten. En
wie echt hulp nodig heeft, moet hulp kunnen krijgen! •

Meer weten over de kernwaarden
van de SP en hoe deze waarden ten
grondslag liggen aan onze politieke
keuzes en acties? Kijk op: sp.nl/ZJv

HUURDERS IN WOERDEN KUNNEN GEEN KANT OP
Als u in de gemeente Woerden op zoek
gaat naar een betaalbare huurwoning,
dan valt dat nog niet mee. De wachttijd
voor een sociale huurwoning ligt tussen
de zes en acht jaar! Hierdoor kunnen
veel mensen die in de gemeente Woerden een nieuwe huurwoning zoeken,
vaak geen kant op. De SP pleit daarom
voor het snel bouwen van extra sociale
huurwoningen.
Lange wachtlijsten voor een sociale huurwoning vormen bovendien niet het enige
probleem. Als u -- alleen of samen met uw
partner -- meer verdient dan 34.000 euro
per jaar, dan is de kans heel klein dat u nog
in aanmerking komt voor een sociale huurwoning. U bent dan namelijk aangewezen
op een huurwoning in de vrije sector. Maar
voor de meeste mensen is dat te duur en
bovendien is het aanbod van woningen in de
vrije sector heel beperkt. Tegelijkertijd staan
er in Woerden veel kantoorpanden leeg. De
SP in Woerden voert daarom actie om deze
kantoorpanden om te laten bouwen tot
sociale huurwoningen.

REGERING KIJKT ANDERE KANT OP
Ondanks de lange wachtlijsten stelt het kabinet-Rutte dat er niet te weinig, maar juist
te veel sociale huurwoningen zijn! Een belachelijke ontkenning van de waarheid. De
regering stimuleert woningcorporaties zelfs
om hun voorraad aan sociale huurwoningen
te verkopen of over te hevelen naar de vrije
sector. Gelukkig is de verkoop van sociale

huurwoningen in Woerden door GroenWest
gestaakt. Wij hebben in 2015 GroenWest
hiervoor met een fruitmand bedankt.

STOP ONNODIGE SLOOP!
Een andere oorzaak van de grote woningnood in Woerden is de onnodige sloop
van veel huurwoningen. Meestal komen
daar dan veel duurdere woningen voor in
de plaats. Het argument voor deze sloop
zou zijn dat de woningen verouderd en/of
vervallen zijn (door achterstallig onderhoud

door de woningcorporaties). Maar de SP
vindt dat woningen dan nog niet gesloopt
hoeven te worden! Een goed alternatief is
immers renovatie van de woningen, waarbij
de huur minimaal stijgt. Voor ons is het duidelijk dat er helemaal niks meer verkocht en
gesloopt moet worden; er moeten juist meer
betaalbare huurwoningen bij komen! •

Lees meer op: sp.nl/Z3Z

GEEN INSPRAAK BIJ FUSIE HOFPOORT ZIEKENHUIS
De fusie van het Hofpoort Ziekenhuis is
een beroerd voorbeeld van marktwerking in de zorg. Toen de zorg ‘de markt’
op moest waren hiervoor de belangrijkste argumenten dat de zorg dan goedkoper zou worden en dat we als consumenten meer inspraak zouden hebben.
Maar van inspraak was bij de fusie van
het Hofpoort Ziekenhuis geen sprake,
sterker nog, de adviezen van de cliëntenraad werden min of meer genegeerd
door de Raad van Bestuur.
De zorg is door de marktwerking inderdaad
goedkoper geworden, maar alleen voor
gezonde mensen met een wat hoger inkomen. Voor nog veel meer mensen is de zorg
helaas onbetaalbaar geworden! Heeft de
marktwerking in de zorg dan tenminste tot
meer inspraak voor de consumenten geleid?

Dat is duidelijk niet het geval! Een sprekend
voorbeeld is de fusie van het Hofpoort
Ziekenhuis. Alleen de zorgverzekeraars en
de Raad van Bestuur wilden die fusie. De
inwoners, de gemeenteraad en de cliëntenraad waren allemaal tegen. Toch is de fusie
er gekomen. Is dat inspraak? Nee dus! De SP
in Woerden heeft de Woerdense politiek en
de Raad van Bestuur uitgenodigd voor een
discussieavond, maar de Raad van Bestuur
is daar niet op ingegaan. Blijkbaar durft men
niet de discussie met ons aan te gaan. De SP
heeft in Woerden actie gevoerd voor het behoud van het Hofpoort in Woerden. Ook zet
de SP zich in voor het Nationaal ZorgFonds
dat de marktwerking in de zorg fors moet
beperken. •

Lees meer op: sp.nl/Z3k

MAAK PASSEND ONDERWIJS ÉCHT PASSEND!
Het vorige kabinet-Rutte heeft het
zogenaamde ‘passend onderwijs’
ingevoerd als bezuinigingsmaatregel.
De kinderen die extra aandacht nodig
hebben, komen daardoor in veel te volle
klassen terecht en krijgen daardoor niet
de aandacht die zij nodig hebben.

PASSEND ONDERWIJS IN WOERDEN
In Woerden waren er in 2015 nog 180 leerlingen met een beperking die niet binnen de
eigen gemeente naar school konden. Zij gingen vooral naar school in Utrecht maar ook
in Alphen aan den Rijn of Amersfoort. Het
is natuurlijk goed dat deze kinderen naar

SPORTCLUBS IN
WOERDEN ONDER DRUK
In Woerden is een levendige
sportcultuur en ook een gezond
verenigingsleven. Maar de afgelopen
jaren is de subsidie voor alle
verenigingen weggevallen. Om sporten
voor alle mensen betaalbaar te houden,
moet er meer geld naar de sportclubs.
Ook zou er volgens de SP een soort
‘Woerdense pas’ voor mensen met een
smalle beurs moeten komen.
De SP Woerden maak zich zorgen over het
voortbestaan van sportclubs en verenigingen binnen de gemeente. Als er niet extra
geïnvesteerd wordt, zal het aanbod in de

school kunnen en dat er vervoer voor hen is
georganiseerd. Maar passend onderwijs in
de eigen gemeente op een reguliere school
is volgens de SP veel beter. Niet alleen leren
de kinderen met en zonder beperking zo
van jongs af aan met elkaar om te gaan, er
hoeven dan ook minder leerlingen gebruik
te maken van het leerlingenvervoer.

Lees meer op: sp.nl/Z34

Nederland is best een rijk land, en
Woerden is geen arme gemeente.
Volgens de SP is het dan ook volstrekt
onnodig en ongewenst dat veel mensen
toch in armoede moeten leven.
Natuurlijk, wie hard werkt mag het best
beter hebben dan iemand die met een
deeltijdbaan genoegen neemt. Maar wat
de SP betreft moet er een grens zitten
aan de verschillen tussen rijk en arm.
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De toch al werkdruk voor de leerkrachten
stijgt nog verder. En ook de kinderen zonder
leerproblemen hebben last van de overvolle
klassen. Het passend onderwijs is op deze

manier geen succes. Als er nu wordt geïnvesteerd in écht goed passend onderwijs, met
veel kleinere klassen, dan betaalt dat zich op
langere termijn terug.

nabije toekomst sterk versmallen. Het besturen van clubs en verenigingen is bovendien
steeds complexer geworden. De inkomsten
lopen terug, net als de ledenaantallen. Dit
terwijl de huur van sportcomplexen steeds
hoger wordt. Slechts 60 procent van de mensen tussen de 18 en 65 jaar doet regelmatig
aan sport of heeft voldoende beweging. In
het belang van de volksgezondheid moet dat
percentage fors omhoog. De SP pleit daarom
voor extra geld naar de sportclubs. Ook
vindt de SP dat er een ‘Woerdense pas’ moet
komen voor mensen met een smalle beurs,
zodat zij met korting kunnen sporten bij een
van de sportverenigingen in onze gemeente.

Sommige mensen zijn afhankelijk van de
voedselbank, terwijl anderen hun zoveelste
auto niet meer in de garage kwijt raken.
Sommige mensen moeten sparen om één
kind naar een sportclub te laten gaan, terwijl
andere mensen niet meer weten hoe ze het
moeten regelen om hun kinderen naar alle
activiteiten vervoerd te krijgen. In Nederland groeien meer dan 400.000 kinderen op
in armoede en een deel daarvan woont ook
in Woerden. Er waren in Woerden vorig jaar
nog 36 gezinnen met drie of meer kinderen
die gebruik maakten van de voedselbank.
Wat de SP betreft zou niemand van de
voedselbank afhankelijk hoeven te zijn. De
SP wil er in Woerden ervoor zorgen dat arme
gezinnen niet buiten de boot vallen bij de
toegang tot recreatie, zorg en onderwijs. •

Lees meer op:
sp.nl/info/er-is-genoeg-voor-iedereen

DOET U MEE?
In deze krant heeft u kunnen lezen wat mijn partijgenoten in Woerden doen. Met optimisme en
strijdbaarheid laten wij zien dat de SP er voor u is. In Den Haag en in de buurt.
Er zijn veel redenen om lid te worden van de SP, maar er zijn er twee die ik nu wil benadrukken.
De meeste partijen zoeken u alleen maar op als er verkiezingen aan komen. De SP is anders. Dag in, dag
uit werken we samen met actieve mensen aan een beter Nederland en een betere wereld. Met tientallen lokale hulpdiensten, honderden acties en duizenden vrijwilligers. In de wijk en op de werkvloer.
Wij hebben niet alleen prachtige idealen, maar we brengen ze samen in de praktijk. Samen met
buurtbewoners houden wij buslijnen in stand, weten we sloop van betaalbare huurwoningen te voorkomen of voeren we acties voor het openhouden van sociale werkplaatsen. Met uw steun kunnen we nog
sterker worden.

NU WIJ
De bezuinigingen van dertig jaar dominante VVD-politiek hebben de economie en samenleving ernstige schade toegebracht. Dat is geen
toeval maar een bewuste politieke keuze. De SP zal voorop lopen in het verzet tegen verdere afbraak van de samenleving.
De SP kiest voor slim investeren in plaats van dom bezuinigen. Daarom zijn wij voor een Nationaal ZorgFonds, zonder verzekeraars én
zonder eigen risico. . Wij zetten ons in voor hogere lonen en lagere huren. Wij willen de pensioenen beschermen, omdat het niet terecht is
dat ouderen nu gekort worden. Jongeren moeten kunnen leren. Daarom zijn we voor een Nieuwe Studiebeurs en tegen het leenstelsel. We
bouwen aan een Nederland waar we samen werken en samen leven.
Is de SP uw partij? Dan wil ik u nu vragen om lid te worden. Doe mee en help mee om Nederland de komende jaren menselijker en socialer
te maken!
doemee.sp.nl
Emile Roemer, fractievoorzitter SP in de Tweede Kamer
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telefoon

IBAN (rekeningnr.)

plaats en datum

handtekening

Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel naar: SP - Ledenadministratie, Antwoordnummer 407, 3800 VB Amersfoort.
U kunt deze machtiging stopzetten met een telefoontje of een e-mail aan de SP: (088) 243 55 40, administratie@sp.nl

:
adres + huisnr

af aan ROOD.

bank Indentificatie (BIC)*:
mobiel:

geboortedatum:

:
roepnaam

woonplaats:
:
naam

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

* geen verplicht veld bij Nederlands IBAN (rekeningnr)

m/v
voorletters:

o € 12,50 o € 15,00 anders: €
o € 5,00 (minimum) o € 7,50 o € 10,00

Ja, ik word lid van de SP. Ik ontvang een welkomstgeschenk en bovendien krijg ik elke maand het nieuwsen opinieblad De Tribune in de bus. Ik kies voor de volgende kwartaalbijdrage:

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan de SP om doorlopende incasso-opdrachten te sturen
naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens contributie en aan uw bank om doorlopend
een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van de SP. Als u het niet eens bent met deze
afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank.
Vraag uw bank naar de voorwaarden.

naam
: Socialistische Partij (SP)
adres
: Snouckaertlaan 70
postcode
: 3811 MB
woonplaats: Amersfoort
land
: Nederland
incassant ID: NL86ZZZ403462460000
kenmerk machtiging (in te vullen door SP):
reden betaling
: betaling contributie

DOORLOPENDE MACHTIGING
BON OM LID TE WORDEN
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