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Beste inwoner van de Leidse regio, 
Dit is het eerste nummer van de Leidse SP-krant 
Over de Rooie in nieuwe stijl. Niet alleen drukken 
we de krant voortaan in kleur af, ook inhoudelijk 
slaan we een nieuwe koers in. We willen meer 
vertellen over de praktijk van de politiek in Leiden 
en de regio en welke rol de SP daarin vervult. 
De SP zit nu al zes jaar in het gemeentebestuur en 
levert met Roos van Gelderen een wethouder op het 
gebied van Zorg en Welzijn. De ‘verborgen pareltjes’ 
– mensen of instellingen die hun werk in de zorg 
met hart en ziel doen – die zij in haar werk 
tegenkomt, zal zij vanaf nu maandelijks aan u 
voorstellen. Ook zullen we iedere maand een 
interview met een bekende of minder bekende SP’er 
uit de regio plaatsen. In dit nummer bijten we het 
spits af met Thomas van Halm, de voorzitter van 
ROOD Leiden, onze jongerenafdeling. 
De SP is niet alleen een politieke partij maar ook 
een organisatie die mensen praktisch helpt. Dit doen 
we bijvoorbeeld door regelmatig de wijken in te 
gaan om te luisteren naar wat mensen bezighoudt, 
om dit vervolgens te vertalen in beleid. Ook hebben 
wij een Hulpdienst waar mensen terecht kunnen 
met vragen over belastingen, gemeentelijke zaken en 
wonen. 
Maar ook als politieke partij in de raad doen wij het 
anders. De SP is de enige partij die uitgesproken 
afstand neemt van het neoliberale systeem waarin 
de overheid steeds verder wordt teruggedrongen om 
plaats te maken voor de vrije markt. Wij vinden dat 
de overheid er is om goed te besturen en de dingen 
voor de mensen te regelen. Waar heb je anders 
politici voor! Het vrije-marktdenken heeft dan ook 
in de afgelopen jaren het populisme in de hand 
gewerkt. 

De SP in Leiden en omgeving

Socialisme is geen heilsleer van 
de verre toekomst, maar een 
manier van werken die je 
meteen in de praktijk kunt 
brengen. Door verantwoor-
delijkheid te nemen in het 
bestuur van de stad en dit te 
combineren met contact met de 
burgers wordt de kwaliteit van 
besturen verbeterd. 
Op 14 januari wordt in Tilburg het SP-congres 
gehouden waarop de definitieve versie van ons 
verkiezingsprogramma zal worden vastgesteld. De 
titel van het programma luidt: Pak de macht! Daarna 
zal de campagne voor de Tweede Kamer-
verkiezingen in maart volop losbarsten. Dat mag 
ook wel, want er staat veel op het spel. Als we niet 
oppassen, krijgen we straks een knetterrechts 
kabinet met VVD én Wilders. Alleen wij als enige 
linkse partij in Nederland kunnen hier een stokje 
voor steken, maar dan moeten we wel genoeg 
mensen mobiliseren.
Samen met u willen we zorgen dat wij in Leiden een 
mooie campagne gaan voeren. Daarvoor hebben we 
u nodig, of u nu wilt folderen, op de markt staan of 
uw vrienden en familie vertellen dat u SP stemt. Alle 
beetjes helpen, juist bij verkiezingen. Mocht u willen 
helpen, meld u dan bij leiden@sp.nl.
Met een strijdbare groet,
Sander Sauvé, voorzitter SP Leiden.
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• SP Leiden zorgt voor compensatie zorgkosten



Uiteindelijk besloot het college dat het zo niet verder 
kon en werd er geld gevonden om het ophalen van 
grofvuil weer gratis te maken. En het tuinafval dan, de 
GreenBags? Het was de SP opgevallen dat wel het 
grofvuil weer gratis zou worden, maar het tuinafval 
leek te zijn vergeten. “Het gratis ophalen van tuinafval 
is echt heel belangrijk voor iedereen die een tuin heeft. 
Het GreenBags-systeem werkt perfect, en het is zeker 
voor oudere mensen of mensen zonder auto eenvoudig 
niet te doen om zelf de rommel naar de Milieustraat te 
brengen,” aldus SP-woordvoerder Antoine Theeuwen. 

In de gemeenteraad van 10 november 2016 was de 
voltallige gemeenteraad het ermee eens dat ook het 
tuinafval weer gratis opgehaald moest worden en werd 
een amendement van de SP door alle partijen 
gesteund. Bij de vaststelling van de tarieven voor 2017 
heeft de raad bepaald dat het inderdaad beter is dat de 
gemeente ook in de toekomst het grofvuil en tuinafval 
gratis blijft ophalen. Een stukje dienstverlening dat 
ervoor zorgt dat de stad opgeruimd, schoon, heel en 
veilig blijft.

Tekst: Antoine Theeuwen, bestuurslid en duo-raadslid

Sinds 1 januari 2017 is het ophalen van grofvuil en 
zogenaamde GreenBags door de gemeente Leiden weer 
gratis. Hiermee komt een einde aan de regeling 
waarbij voor het ophalen van grofvuil en GreenBags 
een tarief van dertig euro betaald moest worden.

In december 2015 had de SP al gewaarschuwd dat het 
invoeren van een tarief niet goed doordacht was. De 
invoering was een financiële maatregel om een gat van 
300.000 euro in de begroting te dekken, maar er was 
geen goede inhoudelijke discussie geweest over de 
nadelen van het invoeren van het tarief. Zo was de SP 
samen met het CDA, GroenLinks en de Partij voor de 
Dieren voor het opschorten van de invoering, maar 
een SP-amendement dat dit zou bewerkstelligen werd 
verworpen in de gemeenteraad van 17 december 2015 
omdat een meerderheid van partijen (D66, VVD en 
PvdA) vóór de invoering van het tarief was zonder 
verder de moeite te nemen om de voor- en nadelen 
nog eens goed tegen elkaar af te wegen.

Met de invoering van het tarief van dertig euro 
begonnen de problemen. Mensen probeerden hun 
grofvuil kwijt te raken in wijkcontainers of dumpten 
het illegaal. Het aantal mensen dat bereid was dertig 
euro te betalen was te laag en overal in de stad waren 
de mensen van Stedelijk Beheer bezig om alsnog 
illegaal gedumpt afval en zwerfvuil op te ruimen. Er 
kwam zelfs een website met foto’s die lieten zien wat 
voor een puinhoop het aan het worden was.

Grofvuil en tuinafval weer gratis opgehaald dankzij inzet SP

Dit is de eerste aflevering van een nieuwe column, 
“pareltjes van Leiden”. 

Bijna zeven jaar geleden werd ik wethouder in onze 
mooie stad. Bijzonder werk, maar het is vaak ook 
moeilijk. (Jeugd)zorg en welzijn goed organiseren, 
ondanks de enorme bezuinigingen en kil rechts 
landelijk beleid, vraagt veel van iedereen. 

In de politiek van afgelopen jaren hoor je vaak dat 
mensen meer voor elkaar moeten zorgen en meer 
moeten ‘meedoen’, alsof de meeste mensen dat niet 
allang dóen. Ik hoef op deze plek denk ik niet uit te 
leggen hoe groot de druk is die tegenwoordig op 
mensen gelegd wordt. Juist omdat tegelijkertijd de 
omstandigheden waaronder je moet ‘meedoen’ of moet 
mantelzorgen de afgelopen jaren veel moeilijker zijn 
geworden. Denk aan de bezuinigingen op de thuiszorg 
maar ook de invoering van de kostendelersnorm.

Ik heb zelf jaren in Leiden in het welzijnswerk 
gewerkt en ben voor onze partij actief geweest in de 
afdeling en de gemeenteraad. Daarmee heb ik in al die 
jaren Leiden en haar inwoners goed leren kennen. En 
toch, juist als je denkt je stad goed te kennen, word je 
nog vaak verrast door bijzondere gebeurtenissen en 
initiatieven van mooie mensen. Het lijkt me dan ook 

Pareltjes van Leiden  Maandelijkse column SPwethouder Roos van Gelderen
heel toepasselijk als ik de 
komende tijd een aantal 
van mijn ervaringen met u 
deel. We hebben met z’n 
allen misschien ook wel 
behoefte aan iets positiefs. 
Het nieuws van de dag lijkt 
beheerst door angst, 
geweld en polarisatie. In de 
tijd dat de nadruk wordt 
gelegd op de verschíllen 
tussen groepen mensen, 
blijf ik zeggen dat we meer 
met elkaar gemeen hebben 
dan soms aan de 
buitenkant lijkt. Oog hebben voor mooie onopvallende 
gebeurtenissen en deze zichtbaar maken is belangrijk 
en levert meer op dan alleen maar de nadruk te leggen 
op dingen die niet goed gaan. Voorbeelden zijn een 
jongere die zijn MBO-opleiding combineert met de 
zorg voor het dochtertje van zijn overleden vriend, of 
mensen die zich inzetten als mentor om vluchtelingen 
goed te laten ‘inburgeren’. 

Menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en 
solidariteit, daar komt het telkens weer op neer, toch?



Interview Thomas van Halm • Tekst: Tijmen Baarda

Een SP-afdeling is niet compleet zonder ROOD-groep. 
Thomas van Halm is sinds een jaar contactpersoon van 
ROOD Leiden, een groep van actieve jonge leden die 
zich als aparte groep binnen de SP-afdeling inzetten 
voor de stad en zich met name bezighouden met 
thema’s die van belang zijn voor jongeren. De 
gemiddelde leeftijd is ongeveer 22 en bijna alle leden 
zijn student. Als contactpersoon is Thomas zowel naar 
buiten toe als binnen de SP-afdeling het aanspreekpunt 
van de groep, maar hij trekt ook de kar. ROOD staat 
bekend om de vele acties, en dat geldt ook voor ROOD 
Leiden. Thomas: “Onze meest succesvolle actie was 
eigenlijk onze actie met moskeeën in Leiden. In maart 
2016 werden er dreigbrieven verstuurd aan 
verschillende Leidse moskeeën. Als reactie hierop 
hebben wij honderden handtekeningen opgehaald in 
de stad om ons medeleven te uiten, en overhandigd 
aan de Imam Malik-moskee, waar heel positief op 
werd gereageerd.”

Op dit moment is ROOD Leiden voornamelijk bezig 
met huisjesmelkers. Thomas: “De landelijke vereniging 
houdt elk jaar een verkiezing voor de ‘huisjesmelker 
van het jaar’. Ook in Leiden als studentenstad is het 
een serieus probleem en zijn wij ermee aan de slag 
gegaan door studenten hun verhaal te laten doen.” De 
actie verloopt moeizaam, maar volgens Thomas laat 
dat juist zien waarom het probleem zo groot is: 
“Mensen vertellen er niet graag over, terwijl de 
verhalen er niet om liegen. Ze zijn heel huiverig om de 
naam van hun huisbaas door te geven. Bij deze actie 

zie je echt hoe bang mensen kunnen zijn voor hun 
huisbaas.” Een ander actueel punt is het gebrek aan 
studieruimte voor MBO-studenten. Thomas: “Veel 
studenten zouden de Universiteitsbibliotheek willen 
gebruiken, maar die is alleen gratis voor HBO- en 
universitair studenten.”

De ROOD-groep is opgericht in de zomer van 2015, 
maar er is in het verleden al vaker een ROOD-groep 
geweest in Leiden die telkens weer verdween. Hoe zijn 
de vooruitzichten voor de huidige groep? Thomas: “In 
het begin was het lastig, maar sinds kort gaat het echt 
goed. We zijn nu met een stabiele groep van acht 
mensen, wat landelijk gezien best veel is.” De Leidse 
ROOD-groep heeft op 4 januari na anderhalf jaar 
activiteit ook erkenning gekregen van de landelijke 
vereniging. “Nu worden wij ook uitgenodigd voor de 
landelijke overleggen en we worden zichtbaar op de 
website van ROOD. Ze zijn tegenwoordig een beetje 
terughoudend, omdat ROOD-groepen vaak na een 
tijdje weer verdwijnen.” Nieuwe leden zijn altijd 
welkom en kunnen zich bij Thomas melden.

ROOD-leden Thomas, Joran, Stephanie en Martijn 
tijdens een actie tegen huisjesmelkers

Ries van Walraven, raadslid zorg en welzijn, jeugd en sport

Sinds 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor 
de jeugdzorg en de zorg aan langdurig zieken en 
ouderen. Door het beleid van het kabinet-Rutte zijn de 
zorgkosten voor mensen enorm gestegen. Mensen met 
een hoog inkomen en mensen die gezond zijn merken 
daar niet zoveel van. Maar als je langdurig ziek bent en 
een laag inkomen hebt, dan heb je het zwaar. Dan heb 
je te maken met een stapeling van zorgkosten, zoals 
eigen bijdragen en het eigen risico van de 
zorgverzekering (385 euro). Daarom heeft onze 
wethouder Roos van Gelderen een regeling 
voorgesteld waarbij de mensen in Leiden met een 
smalle beurs geld krijgen om de zorgkosten voor 
chronisch zieken en gehandicapten te compenseren.

In het algemeen zijn de mensen in Leiden beter af 
dan in andere gemeenten als het gaat om zorg. Leiden 
is één van de vier gemeenten die het best de Wmo 
(Wet maatschappelijke ondersteuning) uitvoeren 
volgens een onderzoek van ouderenbond ANBO. 
Mensen in Leiden met een inkomen tot 120% van het 
sociaal minimum worden goed gecompenseerd in 
zorgkosten, maar degenen met een inkomen van 120 

tot 150% van het sociaal minimum kwamen er bekaaid 
vanaf. Sommige mensen zagen zelfs af van 
huishoudelijke ondersteuning omdat het te duur werd. 
Daarom was er een compensatie nodig. Dat betekent 
trouwens niet dat deze mensen in alle kosten 
gecompenseerd worden. Het bedrag van de 
compensatie voor deze groep is 500 euro. De regeling 
geldt voor 2017. Voor 2018 en verder zal een ander 
systeem bedacht worden, waarin er zoveel mogelijk 
rekening wordt gehouden met deze groep met 120-
150% van het sociaal minimum. 

Het was niet moeilijk een meerderheid te krijgen in 
de gemeenteraad voor dit voorstel. Alle partijen waren 
het erover eens dat er een compensatieregeling nodig 
was. Huishoudelijke ondersteuning is belangrijk. Het 
is ook een middel tegen eenzaamheid en het zorgt 
ervoor dat problemen op het gebied van gezondheid of 
op het psychische vlak eerder gezien worden. Doordat 
de SP in Leiden in het college zit worden de ergste 
gevolgen van de landelijke bezuinigingen verzacht. 
Maar het beste zou natuurlijk zijn als er vanaf maart 
2017 een andere regering komt, met deelname van de 
SP. Daarvoor gaan we de komende maanden campagne 
voeren. Doet u mee?

“Deze actie laat echt zien hoe bang mensen voor hun huisbaas zijn”

SP Leiden zorgt voor compensatie zorgkosten



Over het Nationaal ZorgFonds
Schaf de zorgverzekeraars af en zet één Nationaal 
ZorgFonds op. Zonder onnodige bureaucratie en 
geldverslindende concurrentie. En zonder eigen 
risico. 
Dat is het doel van deze coalitie van een groot 
aantal maatschappelijke organisaties, mensen en 
politieke partijen, mede op initiatief van de SP. U 
kunt op tal van manieren uw bijdrage leveren aan 
deze campagne – overal in het land vinden 
bijeenkomsten en manifestaties plaats. Kijk op 
www.nationaalzorgfonds.nl voor meer informatie 
of neem contact op met een van de bestuursleden 
van de SP in Leiden.

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: di t/m vr 9:00–16:00 uur; 
di en wo 20:00–22:00 uur
Inloopspreekuur: do 9:00–10:00 uur en vr 
10:30–11:30 uur in de SPeer. Zie website.
Coördinator: Paul Day 
hulpdienstspleiden@gmail.com
06-46653316

Contactpersoon ROOD, jong in de SP
Thomas van Halm 
thomas-tennisser@hotmail.com
06-15699659

Contactgegevens fractie
Julian van der Kraats (fractievoorzitter)
jvdkraats.sp@gmail.com • 06-15042822
Alexandra van den Berg
volkstuintje44@gmail.com • 06-25122322
Han Dirks
han_dirks@hotmail.com • 06-28738588
Ries van Walraven
ries.vanwalraven@planet.nl • 06-57756366
Natalie Wanga
nwanga@tomaatnet.nl • 06-47213123
Antoine Theeuwen (duo-raadslid)
antoine.theeuwen@gmail.com • 071-
5215130
Thomas van Halm (duo-raadslid)
Zie linkerkolom

Wethouder
Roos van Gelderen (contact via gemeente; 
telefoonnummer 14071)

Bestuursleden
Sander Sauvé (afdelingsvoorzitter)
alex.sauve@gmail.com • 06-30731040
Dirk van den Berg 
(organisatiesecretaris)
dirkvdberg.sp@gmail.com • 06-54922238
Erwin Tak (penningmeester)
erwintak@tomaatnet.nl
Han Dirks
Zie fractie
Julian van der Kraats
Zie fractie
Ruben Verhasselt
ruben.verhasselt@scarlet.nl • 071-5131972
Antoine Theeuwen
Zie fractie
Paul Day
Zie hulpdienst
Maarjolijn Theunisz
maarjolijn@gmail.com • 06-29340307
Klawa Koppenol
klawa.koppenol@gmail.com • 06-48125509
Gabriël Theunisz
gth56@casema.nl

De SP in Leiden en omgeving • Colofon Over de Rooie

Over de Rooie is een maandelijkse uitgave van de SP Leiden en wordt verzorgd door het communicatieteam. 
Leden van het communicatieteam zijn: Klawa Koppenol (voorzitter), Tijmen Baarda, Josephine Bronsgeest, Han 
Dirks, Simon de Jong, John Kettenis, Antoine Theeuwen en Natalie Wanga. Ideeën of opmerkingen voor de Over 
de Rooie? Neem contact op met leden van het communicatieteam of via kopijoverderooie@gmail.com!

Hier is de SP! • Agenda SP Leiden
Dinsdag 24 januari
19:30 tot 21:30 uur, Huis van de Buurt De Kooi
Informatiebijeenkomst over het Nationaal 
Zorgfonds. Met medewerking van huisarts Walter 
Schrader, fysiotherapeut Niels van Fulpen en 
Tweede Kamerlid Henk van Gerven. Ook onze 
wethouder Roos van Gelderen is aanwezig om 
eventuele vragen uit het publiek te beantwoorden.
Adres: Driftstraat 49, 2315 CD Leiden

Zaterdag 18 februari
Landelijke manifestatie over het Nationaal 
Zorgfonds. Locatie nog niet bekend – details volgen!

Als u dit leest zal de SP hebben deelgenomen aan 
het Groot Verkiezingsdebat dat wordt georganiseerd 
door Studievereniging SPIL en zes politieke 
jongerenorganisaties, waaronder ROOD Leiden. 
Mahir Alkaya, op de lijst voor de Tweede 
Kamerverkiezingen, zal hier namens de SP aan 
deelnemen. De komende tijd zullen er nog diverse 
verkiezingsdebatten georganiseerd worden in 
Leiden, waaraan de SP uiteraard ook zal deelnemen.

Houd onze website en Facebookpagina in de gaten 
voor meer informatie!




