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SP naar 4 zetels, D66 grootste partij

De SP heeft woensdag bij de gemeenteraadsverkiezingen 10% van de stemmen gekregen en 
komt uit op 4 zetels. In Leiden is D66 de grootste winnaar van de verkiezingen, die partij 
vervijfvoudigde en wordt met 10 zetels de grootste partij van de stad. 

De Leidse SP deed het aanzienlijk beter dan 
het landelijk gemiddelde voor de SP: 10% van 
de stemmen in Leiden bij een landelijk 
gemiddelde van 7%. 
In 2006, toen de SP de tweede partij werd met 
7 zetels, waren het landelijke en het 
plaatselijke resultaat nog ongeveer hetzelfde. 
SP-lijsttrekker Antoine Theeuwen: “Ook al is 
het resultaat in zetels slecht, het is voor onze 
ploeg wel fijn om te weten dat het harde werk 
van de afgelopen vier jaar wel resultaat heeft 
bij de Leidse verkiezingen.“ 

De nieuwe fractie van de Leidse SP bestaat nu 
uit Antoine Theeuwen, Roos van Gelderen, 
Louk Rademaker en Eva de Bakker. 
Julian van der Kraats en Han Dirks raken hun 
zetel kwijt. 
Theeuwen: “We zullen het werk nu anders 
moeten gaan verdelen.”

Door de raadsverkiezingen is er nu een 
meerderheid voor een groene Oostvlietpolder. 
Ook is de komst van de RijnGouweLijn onzeker 
geworden. 

Door de uitslag in Leiderdorp is de Ringweg-Oost 
ook op losse schroeven komen te staan. 

Theeuwen: “Ons zetelverlies is erg 
teleurstellend, maar veel van onze standpunten 
hebben wel gewonnen. 
Dat maakt de coalitie-onderhandelingen die nu 
aan de gang zijn wel interessanter. 
De komende weken zal duidelijk worden welke 
kant deze stad uitgaat. 
Wordt het menselijker en socialer, of wordt het 
weer de oude politiek van prestigeprojecten en 
afbraak van voorzieningen? Als het het eerste 
wordt, is de SP beschikbaar voor het 
stadsbestuur.”

De SP bedankt al haar 5.208 stemmers voor het 
gegeven vertrouwen, en natuurlijk alle 
vrijwilligers die zich hebben ingespannen tijdens 
de campagne.

Namens fractie en bestuur

Julian van der Kraats

_______________________________________________________________________________

Oproep voor Algemene ledenvergadering op donderdag 25 maart 
a.s.
Aanvang 20 uur in de SPeer, Marnixstraat 18, Leiden

Geachte leden,

Op donderdag 25 maart a.s. is er weer een 
Algemene ledenvergadering (ALV). 
Zie bijgaand de agenda voor die avond.

De definitieve inhoud van de agendapunten is 
nog niet (helemaal) bekend. Het is immers 
bij de productie van de Over de Rooie nog 
ongewis, hoe de coalitie-onderhandelingen in 
Leiden zich de komende tijd gaan 
ontwikkelen; maar ook het concept-
verkiezingsprogramma en de concept-
kandidatenlijst voor de Tweede 
Kamerverkiezingen zijn thans nog niet 
beschikbaar.
In verband met de komende Tweede 
Kamerverkiezingen op 9 juni a.s. heeft het 
landelijk bestuur een versnelde termijn 
bekendgemaakt, waarbinnen de 
kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma 
voor de Tweede Kamer moet worden 
vastgesteld.
Er gelden heel korte termijnen tussen het 
verstrekken van de stukken en de bespreking 

hiervan door de afdelingen c.q. de 
regioconferentie van 3 april a.s.
In die zin wordt van iedereen medewerking 
gevraagd.

Voor de complete tijdsplanning verwijs ik 
naar SP-net. 
Globaal is het volgende van belang:
- 23 maart: concept verkiezingsprogramma 

op SP-net.
- 24 maart: concept-

verkiezingsprogramma op papier 
beschikbaar via voorzitter Jan Geraets.

- 25 maart: ALV in de SPeer
- 3 april: regioconferentie Nieuwe 

Luxor/Rotterdam.
- 7-10 april: bespreken nota van wijziging 

t.b.v congres (deze datum bepalen op 
ALV 25 maart). 

Graag hopen het bestuur en de oude/nieuwe 
fractie op uw aanwezigheid op donderdag 25 
maart a.s. in de SPeer. 

Namens het bestuur
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Hans Kokshoorn

Column van Horzel

Horzel meent:
Eerlijk duurt het langst, maar levert zo weinig op.

Het is weer vlerkentijd. 
Verkiezingstijd is steeds een paradijs voor 
zwamneuzen en bluffers, voor zwevers en 
enkelsporige denkers. Vlerken, dus.

“Ons wordt vaak verweten dat we het Rijn 
Gouwe Lijn referendum hebben genegeerd. 
En je kunt eromheen lullen, maar dat is ook 
zo” zegt de GroenLinke Voorman. 
Daaromheen  een hele uitleg in de krant over 
visie en realiteit en ook nog de duiding dat 
men het conservatisme van D66 erg eng 
vindt.

Weet u wat eng is? Onvoorspelbaar 
wispelturige politieke bewegingen waar geen 
goede afspraak mee is te  maken. Da’s pas 
eng, zeker in een lokale democratie.

Neem dan onze Eerste Stadsliberaal. 
Duidelijk. Politiek leider en vleesgeworden 
geaffecteerde blaaskakerij. Duidelijk volume, 
duidelijk vooringenomen. Wat zijn wethouder 
allemaal heeft gepresteerd, in krap twee jaar, 
grenst aan het ongelofelijke. Wat zijn 
beweging gaat doen voor de stad trouwens 
ook. Beestachtig veel bezuinigen, nauwelijks 
menselijk te noemen.

Weet zijn gedachten het best te ordenen door 
tweedimensionaal te denken…..
Praat namelijk graag in termen van links en 
rechts, beweegt daarom meestal achteruit en 
zelden vooruit.  
Nuance geeft vertraging; nooit doen in naam 
der wet van het begrotingskapitalisme.

Bereikbaarheid boven menselijkheid. Homo 
Mobilis Erectus. Leianderthalers.

Maar als je met je gedachtegoed de 
keldergewelven nog niet ontstegen bent, is 
het riskant om hoog van de toren te blazen. 
Dat klinkt dan namelijk vals, ondoordacht en 
als een grotbewoner. Met het risico dat je je 
hele nette liberale voorpui eruit blaast. 
Maar waar is eigenlijk de kiezer die een nette 
voorgevel verlangt?

Ooit, toen het liberalisme, als nieuw 
verfrissend element in onze samenleving 
opkwam, was het gebaseerd op 
revolutionaire gedachten van democratie en 
gelijke kansen voor iedereen. Maar dat is 
lang geleden.

Met een dergelijke, degelijke liberale 
grondhouding zou je nu nog uit de voeten 
kunnen, als rechtgeaard socialist. Daar kun je 
mee samenwerken, een coalitie-akkoord mee 
aangaan, omdat die kijk op de samenleving, 
die mensvisie, er een is waar de mens als de 
maat der dingen centraal staat. 

Maar nu vliegt, anno 2010,  het pragmatisch-
populisme ons weer om de oren. “Geen linkse 
hobby’s meer financieren, mensen die het 
verkloten hard aanpakken, lik-op-stuk-beleid, 
dat is gewoon gezond boerenverstand,” zegt 
de hoogste vertegenwoordiger van het 
eertijds eerbiedwaardige liberalisme in deze 
stad.  
Toe maar denk je dan, moeten we met dat 
niveau van wijsheid een evenwichtige 
rijkgeschakeerde stedelijke samenleving op 
koers zien te houden? 
Ik wens de coalitiepartners veel wijsheid toe 
met zo een koetsier op de bok. Al het 
voorgaande geploeter wordt samengevat als 
“decennia geouwehoerd”.
Wou nog wel als grootste partij de coalitie-
dans gaan leiden, in Leiden. Wegsturen zo 
een bralaap, is mijn advies.  Invloed wordt 
oorlog, mag je vrezen.

Leiden als bruisende, bereikbare Centrum 
Stad lijkt wel uit te moeten groeien tot een 
groot Horeca Plaza, een permanent Holland 
Heineken Huis, met diverse koopcentra waar 
letterlijk ook weer consumenten gebukt 
onder de bejaagde prooien, pas na uren 
vermaak de weg naar buiten weten te 
vinden. Als moderne Leianderthalers. Met de 
auto, of met de sloep!

Giethoorn aan de Rijn, Hollands-Sneek. 
Rondje Pieterswijk. Terrassen aan het 
Gerecht bereikbaar met de sloep via de 
Papengracht; de Stille Mare en Lange Mare 
als uitvalsweg voor de watertaxi’s. Rondje 
Leiden te water. De Raad beslist zelf over de 
richting van het eenrichtingverkeer te water. 
En niet de Provincie, toch?
De grachten weer open voor de sloepen 
waarin de spullen naar huis kunnen worden 
verscheept, naar de nieuwe woonwijken waar 
wel een rijke sloep kan wonen, maar geen 
minvermogende sloeber.
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Visie op de stad, visie op de toekomst? 
Tuurlijk wel. Consistent zweven.
Geen organisatie van de Nuon-spaarpot 
bespeurd, wel stimulans van de uittocht van 
de minvermogenden naar de periferie, 
stijging van de bijstandskosten exporteren 
naar overig Holland Rijnland. Bereikbaarheid 
per Tramweg heilig verklaard. O ja, geen 
bovenleiding in de 21e eeuwse Leidse 
Binnenstad. Beetje nuance mag!

Onderhandelen over een coalitie-akkoord is 
een rituele klucht. 
Inleveren van je politieke, maatschappelijke 
profiel. 
Partijkleding uit, operatieschorten aan. 
Want er moet bezuinigd worden. 

Veel wordt beweerd. Werd al voor de 
verkiezingen bekend, wel 3 tot 6 %! 
De richtingen zijn alweer geïnventariseerd. 
Personeel, Sport en Spel, Buurtwerk en de 
Gemeentelijke Subsidies.  
Bereikbaarheid boven menselijkheid. 
Menselijkheid onbereikbaar!

Maak je borst maar nat voor Actie, zou ik 
denken. Want er is grote behoefte aan sociale 
cohesie in de stad. Solidariteit in 
Samenleving. En dat wordt niet gekoesterd 
op het stadhuis. 
Het stadhuis staat niet aan de Vismarkt maar 
aan de Bierkaai. 

Op naar de volgende verkiezingen.

Horzel.
  
_______________________________________________________________________________

Agenda

Donderdag 25 maart 2010; aanvang 20:00 uur; Algemene Ledenvergadering 

Deze bijeenkomst vindt plaats in de SPeer, Marnixstraat 18, Leiden. 
_______________________________________________________________________________

   
_______________________________________________________________________________

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;

Duo-gemeenteraadslid
<invulling afhankelijk van algemeen besluit 
gemeenteraad>

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 3 april 2010
naar: h.kokshoorn@hccnet.nl
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