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Gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 3 maart 2010
 
Op het moment dat deze Over de Rooie wordt gevouwen door onze trouwe 
vrijwilligers, zijn Julian van der Kraats en ondergetekende op het stadhuis van 
Leiden om onze kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen aan te 
bieden. Het is het sluitstuk van een langdurig proces dat op 21 mei vorig jaar 
begonnen is met de instelling van een kandidatencommissie.

Tot en met september 2009 heeft de 
kandidatencommissie een groot aantal 
gesprekken gevoerd. Dit heeft geleid tot 
de opstelling van een kandidatenlijst met 
30 kandidaten.  
Helaas heeft Rayan Younis (nr.26) op 
een zeer laat moment te kennen 
gegeven alsnog af te zien van zijn plaats 
op de kandidatenlijst. Omdat het te laat 
was de administratieve procedure over 
te doen en zijn plaats in te vullen, gaat 
de SP-Leiden de raadsverkiezingen in 
met 29 kandidaten. De nummers 27 t/m 
30 worden vernummerd tot 26 t/m 29. 
De administratieve procedure tot 
kandidaatstelling lijkt en is omslachtig, 
maar als je er goed naar kijkt zit alles 
toch wel logisch in elkaar. De bedoeling 
is immers dat niemand zomaar gebruik 
maakt van de naam SP, of dat een 
kandidaat op een lijst wordt gezet 
zonder dat hij/zij ervan weet.   
 
Op de andere ‘fronten’ wordt ook 
koortsachtig gewerkt.  
 
Aan het totstandkomen van het 
programma is in subgroepjes en in een 
algemene ledenvergadering eind oktober 
jl. door veel mensen, onder aanvoering 
van Julian, veel tijd aan besteed. In het 
SP-programma (dat niet zozeer een 
droge opsomming van 

programmapunten is, maar meer een 
verhaal dat prettig wegleest) worden op 
dit moment de laatste punten en 
komma’s aangepast, en het programma 
staat omstreeks deze tijd op de SP-
website (www.leiden.sp.nl).  
Duidelijk is waar we de komende jaren 
voor (blijven) staan en we hopen 
natuurlijk dat veel Leidenaren ons op 3 
maart a.s. massaal gaan steunen.  
Het gaat immers om de kwaliteit van 
onze dagelijkse woonomgeving. 
 
Ten slotte staat het campagneteam in de 
startblokken om met fractie, bestuur en 
vrijwilligers in de verkiezingscampagne 
aan de slag te gaan. Zo is er een grote 
voorraad campagnemateriaal besteld en 
is afgesproken wanneer de SP zich waar 
zal presenteren. In februari zal de SP 
zichtbaar zijn op vele markten en in vele 
winkelcentra. 
 
Wilt u meer weten over het 
verkiezingsmanifest? Kijk dan op de 
Leidse SP-website. Heeft u geen 
internet? Op verzoek wordt het manifest 
bij u thuis bezorgd. Bel daarvoor met 
Dirk van den Berg van het 
organisatiesecretariaat (06 549 222 38). 
 
Hans Kokshoorn 
algemeen bestuurslid 

_______________________________________________________________________________ 

 
Belasting aangifte 2009 voor SP leden. 
 
De SP hulpdienst biedt al jaren gratis hulp bij het doen van aangifte 
inkomstenbelasting, aanvragen van toeslagen etc. Daarbij wordt in principe 
geen onderscheid gemaakt tussen SP-leden en niet-leden, iedereen is welkom. 
Wél hanteert de hulpdienst een inkomenscriterium voor de gratis service. Dit 
jaar geeft de hulpdienst extra aandacht aan SP leden, zij krijgen voorrang bij de 
aangifte Inkomsten Belasting 2009. 
 
SP leden kunnen terecht op donderdag 
18/2, donderdag 25/2, donderdag 4/3 en 
vrijdag 19/2, vrijdag 25/2 en vrijdag 
5/3.  

De spelregels zijn als volgt: 
• U kunt uitsluitend een afspraak 

maken door contact op te nemen 
met de coördinator van de 
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hulpdienst, Paul Day via E mail: 
Paulday@tomaatnet.nl of 
telefonisch via 06-34 34 53 42.  

• De afspraak geldt alleen voor de 
aangifte 2009 en wordt pas 
gemaakt als u alle jaaropgaven, 
en alle benodigde gegevens heeft. 

• Bij het maken van een afspraak 
wordt er naar uw SP 
lidmaatschapsnummer gevraagd 
en of u een digidcode heeft. 

• Aanmelden kan tot uiterlijk 
woensdag 17 februari 2010. 

• U kunt alleen kiezen uit de 
bovengenoemde data en de 
beschikbare tijden. 

• Huisbezoek is mogelijk, maar 
alleen voor diegenen die echt niet 
naar de Marnixstraat kunnen 
komen. 

  
Paul Day 
Hulpdienst coördinator 

_______________________________________________________________________________ 
  
Raad akkoord met Ringweg Oost 
 
Een ruime meerderheid van de raad stemde op 8 januari jl. in met het uitgeven 
van de eerste pakweg 25 miljoen euro aan de Ringweg Oost. Later volgt nog 
een besluit om de overige (minstens) 140 miljoen beschikbaar te stellen. 
Daarmee is dit project het duurste waaraan Leiden ooit is begonnen. 

SP-verkeerswoordvoerder Julian van der 
Kraats: “Deze Ringweg Oost is geen 
echte ringweg, maar een lapmiddel voor 
de negatieve gevolgen van de 
RijnGouweLijn. Als de Hooigracht niet 
meer beschikbaar is door de komst van 
de RGL heeft dat wel tot gevolg dat 
mensen voor bestemmingen binnen 
Leiden straks via Leiderdorp om moeten 
rijden”. Er waren verschillende 
wijzigingsvoorstellen van allerlei partijen. 
De SP steunde geen enkel 
wijzigingsvoorstel dat geld kostte, omdat 
de ware kosten pas bij het definitieve 

besluit duidelijk zijn. Dan zal de SP 
opnieuw de afweging maken. 

De SP was wel mede-indiener van een 
voorstel voor een second opinion. Bij het 
duurste project ooit is dat geen 
overbodige luxe. De SP tekende ook mee 
met een voorstel dat opriep om een 
tijdelijke ringweg niet in twee richtingen 
over de Sumatrastraat toe te laten. Dat 
wijzigingsvoorstel is aangenomen.  

Informatie bij:  
Julian van der Kraats 
raadslid 

_______________________________________________________________________________ 
 
Rijnlandroute kost te veel, duurt te lang en lost te weinig op  
 
“Als dit plan doorgaat, krijgt Voorschoten een open verkeersriool dwars door 
het dorp.” Statenlid Erik Maassen (SP) is niet te spreken over het tracé dat 
minister Eurlings en Gedeputeerde Van Dijk voorstellen voor de Rijnlandroute. 
“Het was natuurlijk allang duidelijk dat het N11-Westtracé eruit zou komen. Nu 
blijkt echter dat het grootste deel van de route door Voorschoten een open 
tunnel moet worden. Dat zal grote gevolgen hebben voor het leefklimaat in het 
dorp.”  
 
De SP vindt dat de mensen in 
Voorschoten de Rijnlandroute niet 
mogen horen, zien en ruiken, een 
standpunt dat ook de gemeente 
Voorschoten heeft. “Dat is dus iets 
anders als een open tunnelbak, zoals nu 
wordt voorgesteld. Daarbij hoor en ruik 
je het verkeer nog steeds. Ik neem aan 
dat Voorschoten zich ook tegen dit plan 

keert.”  
 
De SP wil dat de problemen bij de 
Lammebrug en het transferium snel 
worden opgelost. “Daar gaat de 
Rijnlandroute dus niet voor zorgen. Een 
deel van het geld is pas in 2020 
beschikbaar. Dat betekent dat de 
mensen die dagelijks in de file staan nog 
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meer dan 12 jaar op een oplossing 
moeten wachten,” vertelt Maassen. “Het 
is bovendien al diverse malen 
aangetoond dat een vierbaanssnelweg 
tussen de A4 en de A44 niet noodzakelijk 
is om die problemen op te lossen. Wij 
willen dat de knelpunten direct worden 
aangepakt, niet pas in 2020. Daar is ook 
geld voor. Dan is het niet meer nodig om 
een snelweg dwars door Voorschoten 
aan te leggen.” 
De kosten voor de Rijnlandroute zijn 
inmiddels gestegen naar 844 miljoen, 
waarvan de minister slechts de helft wil 
betalen. “Slecht nieuws voor de 
gedeputeerde,” aldus Maassen, “want 
dat betekent dat hij een gat heeft van 
ongeveer 250 miljoen. Uit de begroting 
blijkt dat de provincie nergens een kist 
met geld klaar heeft staan, dus dat hele 
bedrag zal bij elkaar geschooid moeten 
worden.” Overigens is er een 
onzekerheid van 30%, wat inhoudt dat 

de totale kosten kunnen oplopen tot 
ongeveer 1,1 miljard, een risico dat 
volledig voor rekening van de provincie 
komt.  
Volgens Maassen is het duidelijk: “Het 
risico is groter dan de totale 
jaarbegroting van de provincie. Dit 
project loopt gigantisch uit de klauwen. 
Het is nu al anderhalf keer zo duur als 
vorig jaar werd gedacht, en het duurt 
ook nog eens tot 2020 voor alles klaar 
is. De provincie moet nu stoppen met 
dagdromen, en problemen gaat 
oplossen. Geen dure Rijnlandroute, maar 
meteen aan de slag bij de Lammebrug 
en het transferium!” Begin 2010 nemen 
Provinciale Staten een besluit over het 
tracé van de Rijnlandroute. 
 
Meer informatie: 
Erik Maassen 
Statenfractie prov. ZH 
(emaassen@sp.nl)

__________________________________________________________________________ 
 
Bereikbaarheidsgegevens SP-Leiden e.o. 
 
Fractie: 
Fractievoorzitter: 
Antoine Theeuwen, 071-5215130, 06- 42 47 
51 07 antoine.theeuwen@gmail.com; 
 
Gemeenteraadsleden 
Roos van Gelderen, 071-5126613, 
roosvangelderen@gmail.com  
Eva de Bakker, 06-14 04 05 92, 
edebakker@sp.nl; 
Louk Rademaker, 06-25 56 33 89, 
lrademaker@tomaatnet.nl; 
Han Dirks, 06-28 73 85 88, 
han_dirks@hotmail.com; 
Julian v/d Kraats, 06-15 04 28 22, 
jvdkraats.sp@gmail.com; 
 
Duo-gemeenteraadslid 
Jan Geraets, 06-41 71 85 13, 
jangeraets@gmail.com; 
 
Rood: vacature 
 
Hulpdienst: hulpdienstleiden@sp.nl 
 
SP kantoor “de SPeer”: 
Marnixstraat 18, 2316 EN Leiden, 
071-5219153 
www.leiden.sp.nl 

Bestuur: 
Voorzitter 
Jan Geraets, 06-41 71 85 13, leiden@sp.nl; 
 
Fractievoorzitter 
Antoine Theeuwen, 071-5215130, 
antoine.theeuwen@gmail.com; 
 
Penningmeester 
Sander Zwart, 06-22 21 20 21, 
sl_zwart@hotmail.com; 
 
Organisatiesecretariaat 
Dirk van den Berg, 06 549 222 38, 
dirkvdberg.sp@gmail.com; 
Martine Mergler, 06-27 28 38 96 
mmergler@tomaatnet.nl 
 
Algemene bestuursleden 
Han Dirks, 06-28 73 85 88, 
han_dirks@hotmail.com; 
Hans Kokshoorn, 06-20 89 59 86, 
h.kokshoorn@hccnet.nl; 
 
Kopij kunt u insturen  
tot en met zaterdag 6 februari 2010 
naar: h.kokshoorn@hccnet.nl 
 

 
 

    


