VLAARDINGEN SPECIAAL
Een uitgave van de SP-afdeling Vlaardingen. Reacties? Graag! SP Vlaardingen, Broekweg 76, 3131 HE Vlaardingen
T (010) 435 77 58 E vlaardingen@sp.nl I vlaardigen.sp.nl facebook.com/spvlaardingen

SP: 6 JAAR AAN DE MACHT IN VLAARDINGEN
Na 33 jaar oppositie trad de SP in 2011
toe tot het college van burgemeester en
wethouders. Het SP-beleid werd bij de
volgende verkiezingen in 2014 beloond
met een grote verkiezingsoverwinning.
SP-wethouder Arnout Hoekstra:
‘Vlaardingen is op een sociale
manier uit de crisis gekomen.’
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Het was niet de makkelijkste tijd om
bestuursverantwoordelijkheid te nemen.
Als gevolg van de economische crisis waren
de spaarpotten leeggeraakt en kwam de
gemeente structureel geld tekort. Aan
SP-wethouder Arnout Hoekstra (van o.a.
financiën) de moeilijke taak de financiën
weer op orde te brengen. Met succes, blijkt
nu. In deze krant leest u meer over hoe de
SP te werk ging.

DOE MEE!
De SP is een activistische partij die bestuursverantwoordelijkheid niet uit de weg gaat.
Wij zijn dus niet alleen op het stadhuis te
vinden, maar vooral ook daarbuiten. Onze

leden denken actief mee over hoe het met
Vlaardingen beter kan en werken actief
mee om onze ideeën om te zetten in daden.
Interesse? Sluit je aan! •

MEER WETEN?
Neem contact op met Kasper Vink:
kasper.vink@sp-vlaardingen.nl
(010) 435 77 58.

HOE KWAM VLAARDINGEN IN DE CRISIS?
De afgelopen jaren stond Vlaardingen
aan de rand financiële afgrond.
Gedwongen bezuinigingen bij de
gemeente waren het gevolg. Een
belangrijke vraag is: had Vlaardingen
bestand kunnen zijn tegen de gevolgen
van de mondiale economische crisis van
2008? ‘Ja’, zegt SP’er Arnout Hoekstra.
Hieronder kunt u lezen waarom.
In de periode 2000–2010 is de gemeente
Vlaardingen, waar de SP toen nog niet
meebestuurde, grote financiële risico’s
aangegaan. Er is toen voor miljoenen euro’s
grond gekocht en er is voor miljoenen in
deze grond geïnvesteerd, zodat projectontwikkelaars mooie nieuwe wijken met dure
eengezinswoningen en appartementen
konden bouwen. Op het hoogtepunt had
Vlaardingen voor meer dan 80 miljoen euro
aan bouwgronden. Dit aanvankelijk met het
idee dat de gemeente daar veel aan kon verdienen en rijkere bewoners aan kon trekken.

CRISIS OP DE WONINGMARKT
De huid werd al verkocht, maar de beer was
nog niet geschoten: vooruitlopend op de
verwachte winsten werden onder andere

prachtige sportaccommodaties gebouwd...
Maar toen kwam de crisis! De huizenmarkt
stortte in, de grond zakte in waarde en
de bouw lag voor jaren stil. En al die tijd
moest er over die tientallen miljoenen rente
betaald worden aan de bank, want er was
geïnvesteerd met geleend geld. Ook gaf de
gemeente veel geleend geld uit aan gebouwen, parken en cultuurinstellingen. Zolang
je de rente en aflossing kunt betalen is er
niets aan de hand. Totdat de gemeentelijke
inkomsten dalen en je als gemeente tot de
conclusie komt dat je eigenlijk op te grote
voet leeft.

VAN DE REGEN IN DE DRUP
Vervolgens kwam er nog eens een probleem
bij. In 2009 dacht de gemeente een eigen
wending te kunnen geven aan de mondiale
financiële crisis. Om het bedrijfsleven een
handje te helpen werd er 8 miljoen uit de
gemeentekas gehaald en in het fonds ‘Lokale
aanpak recessie’ gestort. Deze 8 miljoen is
over de balk gesmeten om aannemers aan
het werk te houden, niet beseffende dat
kort daarna de gemeente zelf op zwart zaad
kwam te zitten.

HOE DAN WEL?
De financiële crisis bevestigde wat de SP
altijd al heeft gezegd, maar waar de vorige
bestuurspartijen onvoldoende rekening mee
hebben gehouden:
• Het is prima om te investeren in nieuwe
woonwijken, maar doe dat niet op zo’n
grote schaal dat de risico’s niet meer
beheersbaar zijn als het onverhoopt fout
gaat.
• Geld lenen voor investeringen leidt
voor de komende 40 jaar tot jaarlijkse
betalingsverplichtingen. Leef niet op te
grote voet en leen niet meer dan dat je
daadwerkelijk kunt veroorloven. Houd
rekening met de mogelijkheid dat het
besteedbaar inkomen van de gemeente
ieder jaar kan veranderen.
• Zorg dat er voldoende geld in de spaarpot
zit om risico’s af te dekken. Geld in je
spaarpot kun je alleen gebruiken om
eenmalige tegenvallers op te vangen en
niet om structurele tekorten te dichten.
Als het potje leeg raakt moet je direct
maatregelen nemen om het weer aan
te vullen. Gebruik dit geld niet om voor
Sinterklaas te spelen. •

HOOGHEEMRAADSCHAP LAAT ARME GEZINNEN IN DE STEEK
Afgelopen jaar heeft de SP actie gevoerd tegen de afschaffing van de kwijtschelding voor arme gezinnen van de
zuiveringsheffing van het Hoogheemraadschap Delfland. Deze gezinnen moesten opeens 280 euro per jaar gaan betalen,
terwijl zij vaak al de grootste moeite
hebben om rond te komen. De SP kwam
in verzet tegen deze asociale maatregel.
Onder de naam ‘Comité Delfland De Pot Op’
zijn er 2.205 handtekeningen opgehaald.
Samen met een gigantische gouden grol heeft
het comité de handtekeningen aangeboden
het Hoogheemraadschap Delfland. Helaas is
het bestuur van het Hoogheemraadschap
niet tot inkeer gekomen. Het is daarom
van groot belang dat bij de volgende waterschapsverkiezingen een links geluid zal
klinken, zodat de kwijtschelding voor minima Het Comité Delfland De Pot Op overhandigt de Gouden Drol aan het
heringevoerd kan worden! •
Hoogheemraadschap Delfland.

GEEN PLEK VOOR ZAKKENVULLERS BIJ DE SP!
De SP heeft een afdrachtregeling voor haar
eigen politici. SP-gemeenteraadsleden,
-wethouders en -Kamerleden staan een
groot deel van hun vergoeding/salaris af

aan de partij. Daardoor staan SP’ers dichter
bij de bevolking, sluiten wij zakkenvullers
buiten en is er voldoende budget om acties
te organiseren en de partijcontributie laag

te houden. Gemeenteraadsleden schenken
75 procent van hun raadsvergoeding aan
de partij, onze wethouder schenkt jaarlijks
28.000 euro aan de SP. •

MELDPUNT
WONINGZOEKENDEN

SP-fractievoorzitter Frank Hoogervorst (links): “Dankzij de SP-buurtteams weten wij als eerste
wat er speelt.”

SP BUURTTEAMS
De SP werkt met buurtteams, omdat wij het
belangrijk vinden om te weten wat er lokaal
speelt. Afgelopen jaar hebben wij in drie
buurten een grote enquête gehouden. Met
de uitkomsten van deze enquêtes hebben
de buurtteams verbetervoorstellen gemaakt
en aangeboden aan de wijkwethouders.

In de VOP, Kruidenbuurt en de Weteringbuurt heeft dit inmiddels al voor zichtbare
verbeteringen gezorgd. •

Ook een SP-Buurtteam bij u in de buurt?
Ga naar: vlaardingen.sp.nl/buurtteam

Studenten, jonge starters, gescheiden
ouders, ouderen: veel Vlaardingers zoeken
betaalbare woonruimte. De SP wil er alles
aan doen om samen met de woningzoekenden, de gemeente en woningcorporaties
de wachttijd voor sociale huurwoningen te
verkorten. Wij proberen daarom een beeld
krijgen van de woningnood in Vlaardingen.
Wat zijn uw ervaringen met het zoeken naar
een betaalbare huurwoning? Laat het ons
weten bij het Meldpunt Woningzoekenden:
vlaardingen.sp.nl/woningzoekende •

VOLKSBOS GEEFT HOOP!

ACTIE TEGEN BLANKENBURGTUNNEL DEELS SUCCESVOL

Initiatiefnemer van deze actie is de Stichting Groeiend Verzet. Deze actiegroep
wordt geleidt door oud-SP-Kamerlid Remi
Poppe. ‘Deze bomenactie is opgezet omdat
VVD-minister Melanie had geroepen dat ze
het Volksbos zou sparen. Dat ging over het
eerste Volksbos, in 1992 aangeplant door
ruim 8.000 bewoners tegen een dreigende
aanleg van een vuilstort. Die strijd is voor
100 procent gewonnen. Er kwam geen
vuilstort. Het Volksbos is nu een heel mooi
wandel en natuurgebied’, aldus Poppe.
Groeiend Verzet besloot een Tweede
Volksbos te planten op de plek waar de
zesbaansweg moest komen. Zo probeerden
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In maart 2013 plantten ruim 800 bewoners met 1.700 bomen een bos in verzet
tegen een zesbaansweg dwars door de
mooie Zuidbuurt, het laatste stuk open
groene ruimte tussen Vlaardingen en
Maassluis. Met de aanleg van een tunnel
onder de Zuidbuurt door is deze actie
deels succesvol gebleken.

Oud-Kamerlid Remi Poppe en ruim 800 bewoners in verzet tegen Blankenburgtunnel.

zij de plannen van Melanie te dwarsbomen.
Die strijd is niet voor 100 procent gewonnen, maar is ook niet helemaal voor niets
geweest: de vermaledijde zesbaansweg komt

DISCUSSIE- EN INFORMATIEBIJEENKOMSTEN
Het afgelopen jaar organiseerde de SP
diverse discussieavonden. In april 2016
organiseerde wij samen met D66 een
bijeenkomst in de Kroepoekfabriek over
het Oekraïnereferendum. In september van
dat jaar werd er in de Kroepoekfabriek een
levendige discussie gevoerd over het SP-plan

voor een Nationaal ZorgFonds, zonder eigen
risico. Ook in ons eigen afdelingskantoor
aan de Broekweg organiseren wij maandelijks thema-avonden. Meediscussiëren?
Kijk voor meer informatie op onze website:
vlaardingen.sp.nl

DE GEMEENTERAADSLEDEN VAN
DE SP VLAARDINGEN:
1 Frank Hoogervorst (Wonen en
Veiligheid):
frank.hoogervorst@sp-vlaardingen.nl
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2 Ingrid Wijker (Zorg, Sociale Zaken):
ingrid.wijker@sp-vlaardingen.nl
3 Kasper Vink (Financiën, Grondzaken,
Vastgoed):
kasper.vink@sp-vlaardingen.nl
4 Jolanda Löke (Cultuur, Groen, Milieu):
jolanda.loke@sp-vlaardingen.nl
5 Arjan Sterenberg (Onderwijs, Sport,
Verkeer):
arjan.sterenberg@sp-vlaardingen.nl

5

niet over de mooie Zuidbuurt, maar gaat
er nu onderdoor. Het open karakter van de
Zuidbuurt is dus door het geweldige verzet
van de bevolking grotendeels behouden!

SUCCESSEN VAN DE
SP VLAARDINGEN:
• Gemeentefinanciën op orde gebracht.
• Sport&Cultuurfonds voor kinderen uit arme
gezinnen.
• Verbetering binnenklimaat basisscholen.
• Geen drukke ontsluitingsweg door
Schiedams sportpark in de Holy.
• Behoud van theater, zwembad, bibliotheek
en kinderboerderij, ondanks forse
bezuinigingen door financiële crisis.
• Verduurzaming van sportaccommodaties.
• Reparatieverzoeken bij woningstichting
Samenwerking kunnen weer telefonisch
gedaan worden.
• Buurtsportcoach in de Westwijk.
• Tijdelijke moestuinen voor buurtbewoners.
• Herplaatsing oorlogsmonument NS station
Centrum.
• Gerichte aanpak van babbeltrucs bij
ouderen.
• Extra geld voor armoedebestrijding.
• Nieuwbouw sociale huurwoningen in
Centrum en Westwijk.
• Aanpak grondwaterprobleem in
Zeelandlaan.
• Bezuiniging Kinderombudsman
teruggedraaid.
• Bodemonderzoek gifgrond Broekpolder.

DOET U MEE?
In deze krant heeft u kunnen lezen wat mijn partijgenoten in Vlaardingen 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 w
 erkvloer.
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 voor
komen 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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land

email

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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