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Geachte lezer!
Op 15, 16 en 17 maart 2021 
gaat Nederland naar de 
stembus om een nieuwe 
volksvertegenwoordiging te 
kiezen. De corona-crisis heeft 
de bestaande verschillen tussen 
mensen alleen maar verder 
vergroot. En niet de grote bazen 
van bedrijven en instellingen, 
maar gewone mensen in de 
zorg, het onderwijs, de politie, 
het ov en in winkels zorgen dat het land niet volledig tot 
stilstand komt. Zij zijn het met de vitale beroepen. De 
corona-crisis heeft bevestigd wat we binnen de SP al lang 
wisten: ons land moet eerlijker! 

De SP in Leiden en omgeving

Uitgave van de SP Leiden • Facebook: facebook.com/SP-Leiden-277015828628 • Twitter: @SPLeiden

Telefoonnummer SP hulpdienst (zie achterzijde)

06-46653316

Maandelijks houdt de SP Leiden e.o. u op de hoogte van 
wat er binnen de afdeling allemaal gebeurt. In deze digitale 
editie van de Over de Rooie in verband met de Tweede 
Kamerverkiezingen maken we een verbinding tussen de 
standpunten uit het landelijke verkiezingsprogramma van 
de SP (‘Stel een daad’) en hoe we daar ook lokaal invulling 
aan geven, zowel in als buiten de gemeenteraad.
Ik wens u veel leesplezier en bovenal: stem op de SP (en 
vraag anderen dat ook te doen)!

Han Dirks
Voorzitter SP Leiden e.o. 

Tweede Kamerverkiezingen Speciaal



‘Een zorgzaam land’ ‘Een werkend land’
We willen stoppen met de aanbestedingen, ook voor 
gemeentelijke zorgtaken.

De SP Leiden e.o is in actie gekomen tegen de aanbesteding 
van gemeentelijke taken op het gebied van zorg, welzijn en 
jeugdhulp in Leiden.

Meer info te vinden op de website:
SP waarschuwt tegen aanbesteding specialistische 
jeugdhulp
https://leiden.sp.nl/nieuws/2020/02/sp-waarschuwt-tegen-
aanbesteding-specialistische-jeugdhulp
SP presenteert alternatieven voor bezuinigingen op zorg en 
minima :: SP Leiden
https://leiden.sp.nl/nieuws/2020/02/bezuinig-niet-op-zorg-
welzijn-en-minima
Leiden bezuinigt: minima en zieken zijn het slachtoffer :: 
SP Leiden
https://leiden.sp.nl/nieuws/2019/10/leiden-bezuinigt-
minima-en-zieken-zijn-het-slachtoffer
SP Leiden solidair met patiënten Amsterdam :: SP Leiden
https://leiden.sp.nl/nieuws/2019/05/sp-leiden-solidair-met-
patienten-amsterdam

SP programma:
https://www.sp.nl/programma2021/zorgzaam-land

Mensen moeten wat ons betreft altijd het laatste woord 
hebben en kunnen ingrijpen in de politiek. Daarom hebben we 
het initiatief genomen voor een bindend referendum.

De SP Leiden e.o. steunt alle vormen van inspraak voor 
inwoners. Zo steunden we al het streven om een referendum 
te organiseren over hoogbouw in Leiden (Lead-project).

Vier redenen om tegen de herinrichting van het 
Roomburgerpark te stemmen:

1. Een deel van het park gaat verloren door de aanleg van 
een kunstgras hockeyveld. Het park is echter van ons 
allemaal en is dus niet alleen voor een kleine groep 
hockeyers.

2. Het plan kost €4,4 miljoen, terwijl de gemeente 
tegelijkertijd miljoenen bezuinigt op armoedebestrijding. De 
gemeente zou in de eerste plaats moeten zorgen voor de 
mensen die haar het meeste nodig hebben.

3. Dit is het zoveelste project waarbij de gemeente 
omwonenden amper laat meepraten. Met dit referendum kan 
dus een signaal worden gegeven dat de gemeente mensen 
meer moeten betrekken bij besluitvorming over hun eigen 
wijk.

4. Aanleg van het hockeyveld gaat ten koste van 67 
bomen en de bestaande biodiversiteit.

Zie ook meerdere teksten over het Roomburgerpark op de 
website
https://leiden.sp.nl/nieuws/2020/10/sp-steunt-
referendumverzoek-roomburgerpark
https://leiden.sp.nl/nieuws/2020/12/referendum-red-het-
roomburgerpark-belangrijk-voor-alle-leidenaren
https://leiden.sp.nl/nieuws/2021/03/stem-tegen-de-
herinrichting-van-het-roomburgerpark

SP programma:
https://www.sp.nl/verkiezingsprogramma-2021/eerlijk-land

Wij verhogen in deze periode het minimumloon tot 14 euro 
per uur.
Iedereen heeft recht op een baan. Mensen met een 
arbeidsbeperking krijgen het recht op (begeleiding) naar 
werk. Daarvoor maken we nieuwe sociale werkplaatsen 
(sociale ontwikkelbedrijven).
Er komt een landelijk aanvalsplan om armoede en schulden te 
bestrijden (en te voorkomen).

SP Leiden heeft in actie gekomen tegen armoede, en voor 
werkplekken en verhoging van het minimumloon.

Meer info te vinden op de website:
Succes: SP moties aangenomen om het armoedebeleid 
toegankelijker te maken
https://leiden.sp.nl/nieuws/2021/02/succes-sp-moties-
aangenomen-om-het-armoedebeleid-toegankelijker-te-
maken
Stop de bezuiniging op DZB Leiden
https://leiden.sp.nl/nieuws/2021/02/sp-tegen-de-
bezuiniging-op-de-dzb
Succes: De Leidse Gemeenteraad spreekt zich uit voor een 
hoger minimumloon
https://leiden.sp.nl/nieuws/2020/11/succes-de-leidse-
gemeenteraad-spreekt-zich-uit-voor-een-hoger-minimumloon

SP Programma:
https://www.sp.nl/programma2021/werkend-land

‘Een eerlijk land’
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‘Een lerend land’
Ieder kind verdient een eerlijke kans om zichtzelf te kunnen 
ontwikkelen en een bijdrage te leveren aan de samenleving.
Studeren mag geen luxe meer zijn, maar is een goed recht 
voor iedereen. 
Kunst en cultuur zijn geen sluitstuk van de begroting, maar 
een basis voor onze beschaving.
Verwijzen naar meldpunt cultuur. Andere dingen gedaan voor 
jongeren/ondersteuning?

De SP Leiden e.o. komt op voor goed onderwijs aan 
kinderen, jongeren en studenten. Bovendien wil de Leidse SP 
dreigende aanbestedingen in de cultuursector voorkomen.

Meer info te vinden op de website:
SP Leiden presenteert resultaten onderwijsenquête 
werkdruk onderwijs
https://leiden.sp.nl/nieuws/2016/10/sp-leiden-presenteert-
resultaten-onderwijsenquete-werkdruk-onderwijs
Gemeente stopt subsidie: hooggevoelige en hoogbegaafde 
kinderen naar huis
https://leiden.sp.nl/nieuws/2019/04/gemeente-stopt-
subsidie-hooggevoelige-en-hoogbegaafde-kinderen-naar-
huis
Oproep demonstratie schuldenstelsel in Universiteit Leiden
https://rood.sp.nl/leiden/nieuws/2018/oproep-demonstratie-
schuldenstelsel-in-universiteit-leiden
Studenten eisen actie van Universiteit Leiden!
https://rood.sp.nl/leiden/nieuws/2018/studenten-eisen-
actie-van-universiteit-leiden

SP programma:
https://www.sp.nl/programma2021/lerend-land

We behouden en verbeteren de biodiversiteit.

De SP Leiden e.o. wil een stad met meer groen en het 
behoud daarvan, waarin het aantal soorten bomen, planten 
en dieren zeer divers is. Leiden is een van de meest 
versteende steden van het land, dus moeten we zuinig zijn 
op de groene plekken in de stad. 

Meer info te vinden op de website:
Stem tegen de herinrichting van het Roomburgerpark!
https://leiden.sp.nl/nieuws/2021/03/stem-tegen-de-
herinrichting-van-het-roomburgerpark
Groen en duurzaamheid in Leiden, hoe staat het er voor?
https://leiden.sp.nl/nieuws/2021/02/groen-en-
duurzaamheid-in-leiden-hoe-staat-het-er-voor
Vragen over onzekere situatie verontreiniging De Bult
https://leiden.sp.nl/nieuws/2020/12/vragen-over-onzekere-
situatie-verontreiniging-de-bult

SP programma:
https://www.sp.nl/programma2021/schone-wereld

‘Een land om te wonen’
Ieder mens heeft recht op een betaalbaar huis.
Huizen zijn er voor mensen om in te wonen en niet voor 
huisjesmelkers of speculanten om rijk mee te worden.
Verwijzen naar verschillende acties met huurders voor 
groot onderhoud/renovatie/verduurzaming. En standpunt 
t.a.v. verkamering/zelfbewoning.

De SP Leiden e.o. zet zich in voor voldoende goede en 
betaalbare woningen in Leiden en fijne buurten en wijken. 
Bijvoorbeeld door met bewoners op te komen voor het 
voorkomen van sloopplannen, het zorgvuldig opknappen 
van bestaande woningen door woningcorporaties en door 
in nieuwbouwplannen meer betaalbare woningen af te 
dwingen. Ook wil de SP speculatie met woningen door 
huisjesmelkers voorkomen.

Meer info te vinden op de website:
Succes! De oude Kooi voor de eeuwigheid behouden
https://leiden.sp.nl/nieuws/2021/03/succes-de-oude-kooi-
voor-de-eeuwigheid-behouden
Zelfbewoningsplicht bij nieuwbouw: Een goed begin
https://leiden.sp.nl/nieuws/2020/09/zelfbewoningsplicht-
bij-nieuwbouw-een-goed-begin
4022 handtekeningen: duidelijk signaal voor een 
democratischer woonbeleid
https://leiden.sp.nl/nieuws/2019/05/4000-handtekeningen-
duidelijk-signaal-voor-een-democratischer-woonbeleid

SP programma:
https://www.sp.nl/programma2021/land-om-te-wonen

We accepteren geen enkele vorm van discriminatie door 
niemand.
Voor een succesvolle integratie krijgen statushouders en 
migranten zo snel mogelijk goed onderwijs door de overheid.

De SP Leiden e.o. strijdt tegen discriminatie en uitsluiting 
van mensen. Iedereen verdient een plek in de stad. Leiden 
stad van vluchtelingen.

Meer info te vinden op de website:
SP beleid rondom Statushouders succesvol
https://leiden.sp.nl/nieuws/2020/08/sp-beleid-rondom-
statushouders-succesvol
Solidariteit met de Leidse BBB-ers
https://leiden.sp.nl/nieuws/2020/06/solidariteit-met-de-
leidse-bbb-ers

SP programma:
https://www.sp.nl/programma2021/leven-in-land

‘Een schone wereld’
‘Leven in één land’
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Contactgegevens afdeling
 

Website: leiden.sp.nl
E-mail: leiden@sp.nl
Facebook: facebook.com/SP-Leiden-
277015828628 • Twitter: @SPLeiden

Afdelingspand “De SPeer”
Marnixstraat 18
2316 EN LEIDEN
Tel.: 071-5219153 (met antwoordapparaat)

Hulpdienst
Openingstijden: 
Aangepast wegens Corona.
Zie website of bladzijde 3.
Coördinator: Paul Day 
hulpdienstspleiden@gmail.com 
06-46653316

Coordinator Tribune bezorging
Harold van Diggele • 06-21226111
harvandiggele@gmail.com
Gerard van der Meulen • 06-53561690
gerardvandermeulen@kpnmail.nl

Contactgegevens fractie

Antoine Theeuwen (fractievoorzitter)
antoine.theeuwen@gmail.com • 
071-5215130
Ries van Walraven
ries.vanwalraven@planet.nl • 06-57756366
Thomas van Halm
thomasvanhalm@gmail.com • 06-15699659
Alexandra van de Berg (duo-raadslid)
volkstuintje44@gmail.com • 06-25122322
Sander Sauvé (duo-raadslid)
alex.sauve@gmail.com • 06-30731040
Ton Rovers (duo-raadslid)
t.a.m.b.rovers@gmail.com • 06-51982253

Bestuursleden

Han Dirks (afdelingsvoorzitter)
han_dirks@hotmail.com • 06-28738588
Joran Knol (organisatiesecretaris)
joranknol@outlook.com • 06-83098364
Gregory Byshenk (penningmeester)
sp@byshenk.net • 06-11778288
Antoine Theeuwen
Zie fractie

De SP in Leiden en omgeving

Hier is de SP! • Agenda SP Leiden
Wegens Corona zijn alle evenementen met grotere groepen 
mensen uitgesteld.

Kijk naar de website of facebook pagina voor informatie 
over evenementen en bijeenkomsten.

Wekelijkse fractie vergadering
Iedere maandagavond vergadert de SP-fractie om 20 u in het 
stadhuis van Leiden. Wilt u langskomen om van gedachten 
te wisselen met de fractie, of om aandacht te vragen voor 
een specifiek onderwerp? Dat kan! Maak daarvoor eerst 
even een afspraak met fractievoorzitter Antoine (zie de 
contactgegevens hieronder).

Oproep: Bestuursleden gezocht! 

Wil jij je steentje bijdragen aan het werk van de SP en actief 
worden binnen onze afdeling? Wij zijn ook op zoek naar 
nieuwe bestuursleden om te helpen met het organizatie van 
onze afdeling en acties in Leiden. Heb je vragen? Contact 
opnemen met Han Dirks, tel nr. 06-28738588 of 
han_dirks@hotmail.com, of een van onze andere 
bestuursleden.

Contactpersoon per thema
Politieke lijn
Han Dirks / Joran Knol
Vrijwilligersbeleid
Han Dirks / Joran Knol
Groen/Milieu/Klimaat
Antoine Theeuwen
Vrienden van de SPeer
Gregory Byshenk

Bestuurscontact
Fractie
Han Dirks
Hulpdienst
Han Dirks / Paul Day
Buitengebied
Han Dirks
Communicatie
Joran Knol
Tribune / Folderen
Antoine Theeuwen
Ledenbezoek
Gregory Byshenk

We behouden en verbeteren de biodiversiteit.

De SP Leiden e.o. wil een stad met meer groen en het 
behoud daarvan, waarin het aantal soorten bomen, planten 
en dieren zeer divers is. Leiden is een van de meest 
versteende steden van het land, dus moeten we zuinig zijn 
op de groene plekken in de stad. 

Meer info te vinden op de website:
Stem tegen de herinrichting van het Roomburgerpark!
https://leiden.sp.nl/nieuws/2021/03/stem-tegen-de-
herinrichting-van-het-roomburgerpark
Groen en duurzaamheid in Leiden, hoe staat het er voor?
https://leiden.sp.nl/nieuws/2021/02/groen-en-
duurzaamheid-in-leiden-hoe-staat-het-er-voor
Vragen over onzekere situatie verontreiniging De Bult
https://leiden.sp.nl/nieuws/2020/12/vragen-over-onzekere-
situatie-verontreiniging-de-bult

SP programma:
https://www.sp.nl/programma2021/schone-wereld

2e Conceptprogramma van de SP  
voor de Tweede Kamerverkiezingen  
van 17 maart 2021


