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Beste inwoner van de Leidse regio,
Voor u ligt het tweede nummer van de Over de
Rooie – nieuwe stijl. Wij hopen dat u veel plezier
en inspiratie krijgt van de verslagen van onze
acties in Leiden en de regio en onze successen in
de raad. De campagnetijd is volop aan de gang en
wij hebben het dan ook druk met het maken van
folders, het organiseren of bezoeken van bijeenkomsten, het activeren van onze leden, enzovoort.
En wij doen dit met veel plezier en enthousiasme!
Juist in deze verwarrende tijden op het wereldtoneel is het van belang om een klaar en duidelijk
links tegengeluid te laten horen en de handen uit
de mouwen te steken. Wij lopen warm voor het Nationaal ZorgFonds en we krijgen steeds meer politieke partijen en organisaties mee.
We zitten midden in een spannende campagnetijd,
er kan nog van alles gebeuren. De VVD is weliswaar volgens de peilingen nu nog de tweede grootste partij, maar lijdt met de ‘bonnetjesaffaire’ en het
aftreden van minister Van der Steur behoorlijk gezichtsverlies. Op 25 januari schreef de Volkskrant:
“De VVD heeft in deze affaire een groot dedain aan
de dag gelegd voor het belang van de geloofwaardigheid van bestuurders in een volwassen parlementaire democratie. Er is veel vertrouwen verspeeld.” Het is maar goed dat de SP heeft
verklaard geen regering te willen vormen met de
VVD! We hebben nog een paar spannende weken
voor de boeg voor de landelijke verkiezingen op
woensdag 15 maart. Helpt u ons mee de rest van
Nederland te overtuigen van de kracht van ons
verkiezingsprogramma?
#PakDeMacht! Nu SP!
De redactie

Website: leiden.sp.nl

“De muur tussen patiënt en
zorgverlener moet verdwijnen!”
Tekst: Klawa Koppenol, foto’s: Robert Steenbergen
Op dinsdag 24 januari organiseerden wij een informatiebijeenkomst over het Nationaal Zorgfonds
in het Huis van de Buurt De Kooi in Leiden.
Ondanks de dichte mist die ’s avonds plotseling de
kop opstak waren er desondanks toch veertig –
zeer betrokken en verontwaardigde – bezoekers in
de zaal. Het thema van de avond was dan ook:
‘Wat is er allemaal mis met het huidige zorgsysteem en hoe lost het Nationaal Zorgfonds dit op?’
Over de huidige misstanden hadden de bezoekers
meer dan genoeg te vertellen. Als sprekers hadden
we Walter Schrader, huisarts in Leiden, Niels van
Fulpen, fysiotherapeut in Wassenaar en Tweede
Kamerlid voor de SP (en oud-huisarts) Henk van
Gerven uitgenodigd. De avond werd geleid door
Leendert Beekman van Unity FM en TV West. De
twee zorgverleners hadden ook heel wat huiveringwekkende verhalen te vertellen over de gevolgen
van de marktwerking in de zorg. Beiden hebben
ruime ervaring met zorgmijders – mensen die na
doorverwijzing van de huisarts afzien van zorg omdat ze deze simpelweg niet kunnen betalen. In
Nederland zijn er nu honderdduizenden mensen
die structureel in schulden zitten omdat ze de zorgkosten niet kunnen betalen.
Tekst gaat door op de volgende pagina »
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Ook SP-wethouder Roos van Gelderen is aanwezig

Walter Schrader, Niels van Fulpen en Henk van Gerven

Naast de hoge financiële kosten voor de burgers
benoemde Walter Schrader de bureaucratische
muur tussen de zorgverlener en de patiënt als een
groot probleem. Het maakt dat je je werk als arts
haast onmogelijk nog goed kunt doen. Tijdens het
gesprek met de patiënt moet een huisarts op de
computer allerlei zaken registreren voor de zorgverzekeraar, waardoor oogcontact met de patiënt
niet mogelijk is. Hij pleitte voor de terugkeer van
een warm, menselijk contact in de spreekkamer.
Niet alleen is dit veel prettiger voor beide partijen,
het levert uiteindelijk ook geld op! Walter Schrader
is een eigengereide man, hij heeft de laatste jaren
wel gewoon zijn praktijk gevoerd zoals hij dat
gewend is, op de ‘warme manier’. Hij heeft
uitgerekend dat deze methode jaarlijks tweehonderd euro per patiënt oplevert, omdat hij door gewoon goed te luisteren betere zorg kan bieden aan
zijn patiënten.
Ook Niels van Fulpen weet dat je, als je meer investeert aan het begin van de zorg, je uiteindelijk
kosten kunt besparen. Vaak worden hulpmiddelen,
zoals bijvoorbeeld een steunkous, nu niet vergoed
uit het basispakket. Hulpbehoevende mensen
worden vervolgens doorverwezen naar een verpleeghuis, waarvan de kosten uiteraard véle malen
hoger zijn! Ook vertelde Niels dat zorgprofessionals zich in het huidige systeem helemaal kapot
werken om aan alle eisen te voldoen, maar het
treurige is dat je wordt afgerekend op je administratie. Als je administratie voor de zorgverzekeraars
op orde is ben je voor de autoriteiten een goede

zorgprofessional, en het is niet van belang of je
goede zorg levert!
Henk van Gerven rekende voor dat de tweehonderd euro besparing per patiënt die Walter
Schrader noemde, op de Nederlandse bevolking
van zeventien miljoen mensen dus een bedrag van
3,4 miljard kan opleveren! Daarnaast zal het afschaffen van de drieënveertig zorgverzekeraars die
we nu in Nederland hebben leiden tot meer geld
dat daadwerkelijk aan de zorg kan worden besteed,
in plaats van dat deze organisaties het oppotten of
uitgeven aan reclames en hoge salarissen voor
hun topmannen. De perverse prikkel die ziekenhuizen er nu tot verleidt om meer operaties uit te
voeren omdat ze per handeling worden betaald, zal
worden afgeschaft. Ziekenhuizen zullen weer een
budget krijgen vanuit het Nationaal Zorgfonds, dat
geleid gaat worden door zorgprofessionals. Ook
patiënten-belangenverenigingen zullen inspraak
krijgen in het fonds. En zo gaat het Nationaal
Zorgfonds zorgen voor goede, betaalbare zorg voor
iedereen in Nederland.
Henk van Gerven: “Slechts negen maanden na
de start van onze campagne voor het Nationaal
Zorgfonds willen alle politieke partijen het eigen
risico in de zorg afschaffen of verlagen. Alleen de
VVD en D66 willen dit niet. Tachtig procent van de
mensen in Nederland vindt het Nationaal Zorgfonds
een goed plan. We hebben een meerderheid van
76 leden van de Tweede Kamer nodig en 38 senatoren in de Eerste Kamer. Helpt u ons mee hen te
overtuigen?” Zie ook www.nationaalzorgfonds.nl.

Leids tintje aan SP-verkiezingsprogramma

Gedoe over bouw nieuwe ijshal Leiden

Tekst: Sander Sauvé

Tekst: Thomas van Halm

In de afgelopen maanden hebben de SP-leden op
diverse bijeenkomsten het verkiezingsprogramma
besproken voor de landelijke verkiezingen in maart.
In Leiden hebben we in twee ledenvergaderingen
bepaald wat wij belangrijk vinden voor het verkiezingsprogramma met voorstellen voor verbetering.
Op het partijcongres van 14 januari in Amersfoort
zijn de volgende drie van onze voorstellen door de
programmacommissie overgenomen en in het
definitieve verkiezingsprogramma opgenomen:
- Bij het stuk ‘geen leeftijdsdiscriminatie op de
arbeidsmarkt’ wordt toegevoegd: of discriminatie
op andere gronden;
- Stations, treinen en andere vormen van openbaar vervoer gaan we zoveel mogelijk inrichten
[voor mensen met een beperking]: ‘zoveel mogelijk’ schrappen;
- Militairen die vanwege hun vervroegd pensioen
te maken hebben met een AOW-gat kunnen
rekenen op een tegemoetkoming wordt: militairen
[…] dienen volledig gecompenseerd te worden.
De Leidse afdeling, samen met Haarlem en Rotterdam, heeft verder hard gevochten om op te
nemen dat we in 2040 in plaats van 2050 een
CO2-neutrale samenleving willen. Dit is niet gelukt;
wel is ons volgende compromis aangenomen:
Wanneer voortschrijdend inzicht, marktontwikkeling en CO2-beprijzing een hoger
tempo mogelijk maken, verleggen we het einddoel naar 2040.
Kortom: dankzij de inbreng van onze leden
hebben we het programma verbeterd. Democratie
werkt dus! U bent dan ook van harte welkom om bij
een volgende gelegenheid weer mee te denken.

Ze zullen u niet ontgaan zijn, de berichten over het
niet doorgaan van de bouw van een nieuwe ijshal
in Leiden. Het is gelukkig nog lang niet zover, maar
de gemeente Leiden heeft wel degelijk een
probleem. In de Sportnota uit 2012 en alle andere
plannen tot aan december 2016 stond dat er
eindelijk eens goed geïnvesteerd ging worden op
het gebied van sport in Leiden. Er waren plannen
voor het maken van een zwembad, een topsporthal
én een ijshal. Voor alledrie de projecten leek
genoeg geld te zijn gereserveerd. Dit bleek anders
toen wethouder Paul Dirkse eind vorig jaar meldde
dat er toch te weinig geld was, want de projecten
bleken duurder dan geraamd. Hij kwam meteen
met een oplossing: de ijsshal moest worden opgeofferd om het zwembad en de sporthal te behouden. Dit leidde tot fel protest onder de Leidse
ijssporters, en wat ons van de SP betreft terecht.
De SP maakt zich al sinds 2005 hard voor een
nieuwe ijshal in Leiden, gezien het groeiend aantal
leden en bezoekers van de ijssport in Leiden. Toen
waren we bijna de enige, nu hebben we steun van
D66, PvdA, GroenLinks, CDA en de ChristenUnie.
Je investeert meteen in vier sporten tegelijk: het
langebaanschaatsen, shorttrack, kunstschaatsen
en ijshockey. Het is een goede investering in
breedtesport en met 4 miljoen euro veruit het
goedkoopste van de drie projecten. Op aandringen
van de raadscommissie worden nu verschillende
scenario’s uitgewerkt. Eén scenario zal focussen
op de realisatie van alledrie de sportprojecten, die
wel wat soberder zullen zijn. De SP Leiden blijft
vechten voor de nieuwe ijshal. Breedtesport is voor
de SP topprioriteit en de ijshal kan niet ontbreken.

Pareltjes van Leiden Maandelijkse column SP-wethouder Roos van Gelderen
Alle steden hebben speeltuinen, zo ook Leiden.
Leiden heeft er maar liefst zestien. Vier daarvan liggen verborgen tussen de huizen: Westerkwartier,
Morschkwartier, Noorderkwartier en Zuiderkwartier.
Deze speeltuinen zijn tegelijk met de huizen gebouwd door de toenmalige woningcorporatie. Ze
zijn dus echt onderdeel van de buurt. En alle zestien speeltuinen worden gerund, soms al generaties lang, door vrijwilligers die hun hele ziel en zaligheid in de speeltuin leggen.
Toen ik in 2010 wethouder Jeugd werd lagen de
speeltuinen er mooi bij, ze waren net allemaal opgeknapt. Maar tegelijkertijd zag ik dat ze niet altijd
open waren. Overdag en in het weekend was het
voor de besturen steeds moeilijker om vrijwilligers
te vinden. Zonde! We hebben daar wat op
gevonden: we hebben ervoor gezorgd dat ook
anderen gebruik kunnen maken van de gebouwen
van de speeltuinen. Kinderopvang, activiteiten voor
ouderen, noem het maar op. En ondertussen is de

speeltuin
weer
vaker
open: twee vliegen in één
klap.
Heel verschillend zijn ze
ook, de zestien speeltuinen. Zo is er één bijvoorbeeld helemaal aangepast
voor kinderen met een
handicap. Anderen zijn
weer groen en avontuurlijk, zelfs met stromend water er doorheen.
Of er lopen kippen rond
en weer een andere heeft
een speciaal gedeelte voor tieners. Deze verschillen horen bij de buurt en de vrijwilligers en die eigenheid vind ik zo mooi om te zien. Neem eens
een kijkje op de site speeltuinenleiden.nl, of in de
wegwijzer van Leiden. Daar vind je deze pareltjes
allemaal bij elkaar.

Hier is de SP! • Agenda SP Leiden
Zaterdag 18 februari
12–15 uur, Den Haag
Nationaal Zorgdebat in Den Haag. Voor vervoer
vanuit Leiden wordt gezorgd – meer informatie
volgt!
Vrijdag 24 februari
De SPeer (partijpand SP Leiden)
Politiek café verzorgd door het verkiezingscampagneteam. Met aandacht voor het
verkiezingsprogramma van de SP, het Nationaal
Zorgfonds en de successen van de SP Leiden.

Donderdag 9 maart
Politiek Ouderen Café georganiseerd door de CDA
Leiden. De SP doet mee. Locatie nog niet bekend.
Woensdag 15 maart
De SPeer
Verkiezingsavond! Wees welkom om de exitpolls
met ons te volgen in ons partijpand, onder het
genot van een hapje en een drankje.

Donderdag 2 maart
Studenten-verkiezingsdebat in de Pieterskerk.
Vrijdag 3 maart
Het vakbondscentrum,Van der Helmlaan 1, Leiden
Verkiezingsdebat FNV Rijnstreek Leiden.
Wethouders en/of raadsleden van lokale politieke
partijen gaan in discussie met leden en niet-leden
van de FNV over de toekomst van werk en
inkomen in de gemeente Leiden. Hoe zit het met
het lokale sociale beleid in het licht van het
landelijke beleid?
Zondag 5 maart
Debat georganiseerd door Stichting 55+. Locatie
nog niet bekend.

Nieuws van de Leidse SP-hulpdienst
SP-leden krijgen van de hulpdienst voorrang bij
het doen van aangifte voor belastingjaar 2016.
De hulpdienst heeft de dagen 14 tot en met 17
maart hiervoor gereserveerd, telkens van
9:00–16:00 uur. Aanmelden kan tot uiterlijk
vrijdag 10 maart onder vermelding van
lidnummer; voor contactgegevens zie onder.
Het team van de SP-hulpdienst is aangevuld met
fiscaal-jurist Gout Kattenberg! Voor de drukke
belastingperiode komt hij twee dagen in de
week helpen met het doen van aangifte (nu ook
ondernemers!) en het adviseren van collega’s.
De hulpdienst gaat een samenwerking aan met
BplusC. Bibliotheken hebben sinds 2016 een
functie voor ondersteuning bij digitaal zakendoen met de overheid. Door samenwerking zal
BplusC mensen nu ook naar de hulpdienst
kunnen doorverwijzen en de hulpdienst zal in de
bibliotheek diensten kunnen aanbieden.

De SP in Leiden en omgeving
Contactgegevens afdeling

Contactgegevens fractie

Bestuursleden

Website: leiden.sp.nl

Julian van der Kraats (fractievoorzitter)

Sander Sauvé (afdelingsvoorzitter)

E-mail: leiden@sp.nl

jvdkraats.sp@gmail.com • 06-15042822

alex.sauve@gmail.com • 06-30731040

Facebook: facebook.com/SP-Leiden-

Alexandra van den Berg

Dirk van den Berg (organisatiesecretaris)

277015828628 • Twitter: @SPLeiden

volkstuintje44@gmail.com • 06-25122322

dirkvdberg.sp@gmail.com • 06-54922238

Han Dirks

Erwin Tak (penningmeester)

Afdelingspand “De SPeer”

han_dirks@hotmail.com • 06-28738588

erwintak@tomaatnet.nl

Marnixstraat 18

Ries van Walraven

Han Dirks

2316 EN LEIDEN

ries.vanwalraven@planet.nl • 06-57756366

Zie fractie

Tel.: 071-5219153 (met antwoordapparaat)

Natalie Wanga

Julian van der Kraats

nwanga@tomaatnet.nl • 06-47213123

Zie fractie

Hulpdienst

Antoine Theeuwen (duo-raadslid)

Ruben Verhasselt (ledencoördinator)

Openingstijden: di t/m vr 9:00–16:00 uur; di

antoine.theeuwen@gmail.com • 071-

ruben.verhasselt@scarlet.nl • 071-5131972

en wo 20:00–22:00 uur

5215130

Antoine Theeuwen

Inloopspreekuur: do 9:00–10:00 uur en vr

Thomas van Halm (duo-raadslid)

Zie fractie

10:30–11:30 uur in de SPeer. Zie website.

Zie linkerkolom

Paul Day
Zie hulpdienst

Coördinator: Paul Day
hulpdienstspleiden@gmail.com

Wethouder

Maarjolijn Theunisz

06-46653316

Roos van Gelderen (contact via gemeente;

maarjolijn@gmail.com • 06-29340307

telefoonnummer 14071)

Klawa Koppenol (communcatieteam)

Contactpersoon ROOD, jong in de SP

klawa.koppenol@gmail.com • 06-48125509

Thomas van Halm

Gabriël Theunisz

thomas-tennisser@hotmail.com

gth56@casema.nl

06-15699659

