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Beste leden,
Waartoe ben je als politieke partij
op aard? Dat is van tijd tot tijd een
gezonde vraag om onszelf te
stellen. Waar doe je je politieke
werk precies voor? En op welke
manier voer je dat werk uit?
Het is een discussie die binnen
onze partij nog wel wordt gevoerd.
Op welke manier probeer je je
idealen te verwezenlijken? Doe je dat door in een coalitie te
zitten, of door een succesvolle actie te organiseren?
Het is duidelijk dat onze partij juist eﬀectief is door stevig
geworteld te zijn in de buurten. We kennen onze mensen,
we willen weten wat er in de buurten speelt. Ook
ondersteunen we graag acties die mensen zelf opzetten.
Als we dit allemaal niet meer zouden doen kunnen we de
tomaat bij het grofvuil zetten. Onze contacten met de
mensen geven ons een veel steviger positie in de
samenleving èn als politieke partij in de gemeenteraad.
Ook is het goed om na te denken op welke manieren je
mensen organiseert. We gaan graag kloppen en trekken de
wijken in. SP’ers zijn echte mensen-mensen. Toch moeten
we ook veel meer zichtbaar zijn op de social media. Daar
bereiken we nieuwe mensen mee. En dit zorgt ervoor dat
we ook op digitale ontmoetingsplekken geworteld zijn.
Maar ook als bestuur en fractie van de afdeling willen we
geworteld zijn. Ik ben daarom blij dat veel leden in de

afgelopen zomer bij onze verkiezingsavonden aanwezig
waren. Met hun ideeën hebben we veel materiaal voor een
prachtig verkiezingsprogramma.
Wij gaan als lokale afdeling graag de uitdaging aan om op
zoveel mogelijk plekken geworteld te zijn. We staan
namelijk te trappelen om gewapend met kennis van de
buurten de campagne in te gaan. Wij houden u zeker op de
hoogte van de komende campagneactiviteiten. Met uw hulp
heb ik er alle vertrouwen in dat we er een succesvolle
campagne van gaan maken!
Sander Sauvé, afdelingsvoorzitter.

Vrijwilligers SP
Op de bannerfoto ziet u onze 'vouwploeg': vrijwilligers
Corrie, Willem, Dirk en Jan Willem. Zij zorgen er iedere
maand voor dat ons afdelingsblad, vergezeld van de
Tribune en/of de SPanning, voorzien worden van adressen
en per wijk gesorteerd worden. De vrijwillige
'Tribunelopers' kunnen het leesmateriaal vervolgens
makkelijk bij de leden thuis bezorgen.
Vindt u het ook leuk om de vouwploeg een handje te
helpen? Meld u dan aan via leiden@sp.nl
Telefoonnummer hulpdienst (zie achterzijde)

06-46653316
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Pareltjes van Leiden. Column van wethouder Roos van Gelderen.
Zaterdag 30 september was het weer zover. De wijk in,
kloppen zoals we dat tegenwoordig noemen. Gelukkig kon
ik dit keer weer eens mee. Altijd leuk; om verhalen van
mensen te horen en vooral te merken hoe ﬁjn mensen het
vinden dat er aandacht voor ze is.

meer dan 50 jaar, maar
gelukkig veel steun van
kinderen en vooral buren. Lief
en leed wordt gedeeld, da's ook
de Kooi.

Dit keer was de Kooi aan de beurt. Een wijk waar veel
gebeurt. Al jaren op de schop vanwege de vele renovaties
en herinrichtingen. Een wijk waar mensen met
verschillende achtergronden wonen, wat meestal goed
gaat, maar soms ook problemen geeft.

Een verhaal trof me vooral. Een
vrouw alleen, in een
huurwoning van Portaal. Ze
had psychische klachten en
moest rondkomen van een
Wajong uitkering, geen vetpot.
Huizen om haar heen waren
verkocht door Portaal, zij en
nog een paar anderen waren
als huurders in de minderheid,
met als gevolg dat er nog nauwelijks aandacht voor hen
was. En de brede stoep voor haar deur was de afgelopen
jaren gebruikt door gemeente en aannemers als opstal
voor bouwcontainer, stenen enz. De container hadden ze
vlak voor haar raam geplaatst (!), jaren had ze in de herrie
en rotzooi gezeten. Voor haar zo stressvol dat ze
geprobeerd had te verhuizen. Helaas lukte haar dat ook
niet. Van het kastje naar de muur. Geen idee bij wie ze
voor wat moest zijn.

Als je daar langs de deuren gaat, hoef je niet bang te zijn
dat mensen niet vertellen wat ze dwars zit, de meesten
hebben het hart op de tong. Zo botst jong en oud wel eens,
zeker als de overlast van jongeren in het Kooipark weer
oploopt. Mensen hebben het soms zwaar, een laag
inkomen bijvoorbeeld of slecht onderhouden huizen. Maar
de saamhorigheid is er ook, al verschilt dat soms per straat.
Ook dit keer weer veel verhalen gehoord. Over
gebruikelijke zaken als zwerfvuil, te weinig parkeerplekken,
slecht onderhouden groen en stoepen. Klachten over
woningbouwcorporaties, meestal achterstallig onderhoud of
slechte communicatie.
En stomtoevallig trof ik bij het eerste huis waar ik aanbelde
de vrouw van de slager uit de Beatrixstraat. (Wat is daar nu
interessant denkt u misschien? Maar dat is een heel
bijzondere straat waar de Sleutels het onzalige plan heeft
om de huur van de buurtwinkeltjes op te zeggen. Actie is in
voorbereiding, meer daarover in m'n volgende column).
Maar er waren ook een paar persoonlijke verhalen. Een
oudere vrouw die vorig jaar kerst haar geliefde man
verloren had. Verdrietig natuurlijk, na een huwelijk van

Ik ga kijken of ik wat voor haar kan betekenen. Ik realiseer
me maar al te goed dat mensen soms door de bomen het
bos niet meer zien. Mogelijk dat iemand van het sociale
wijkteam haar kan helpen. En maar eens kijken samen met
Han Dirks of we wat kunnen doen met die
woningcorporaties....
Maar goed dat de SP er is!

Kindgericht Armoedebeleid
Tekst: Alexandra van den Berg
Geen enkel kind mag in armoede opgroeien! Kinderen die
onder de armoedegrens leven kunnen hier niets aan doen,
ze verdienen een eerlijke toekomst.
De SP strijdt al jaren voor het verminderen van armoede en
Leiden is hierin nu een stapje dichterbij. We hebben het
raadsvoorstel om tot een kindgericht armoedebeleid te
komen, dat door Burgemeester en Wethouders in
augustus aan de gemeenteraad werd voorgesteld, dan ook
met open armen ontvangen. In de raadsvergadering van 7
september jongstleden is dit voorstel raadsbreed
aangenomen. In het plan wordt aangegeven hoe extra
structurele subsidie vanuit het rijk wordt ingezet om
armoede onder Leidse kinderen tegen te gaan.
De SP vindt het erg belangrijk dat gezinnen met een klein
inkomen makkelijk toegang hebben tot de zogeheten
kindregelingen, die ieder kind dezelfde kansen binnen
sport, culturele en sociale activiteiten bieden. Leiden heeft
binnen het minimabeleid al verschillende goede
kindregelingen, maar het kan natuurlijk altijd beter. Met de
structurele bijdrage die we nu vanuit het Rijk krijgen kunnen
we dit in Leiden ook daadwerkelijk gaan realiseren. Goede
samenwerking en een integrale aanpak tussen

voorschoolse voorzieningen, scholen, sportclubs en zorgen welzijnsorganisaties zijn hiervoor de sleutel. Een ander
belangrijk onderdeel bij het terugdringen van armoede
onder kinderen is het instellen van een Raad van Kinderen,
waarin kinderen actief meedenken over de aanpak en de
regelingen om armoede aan te pakken. Sinds april zijn we
in de raad aan het onderzoeken hoe zo'n Raad er uit moet
komen te zien.
Het mogelijk maken van huiswerkbegeleiding voor kinderen
binnen een wijkgerichte voorziening, waarin kinderen in een
rustige omgeving kunnen leren, vindt de SP ook heel
belangrijk. We kijken dan ook uit naar de uitkomsten van
een pilotonderzoek, die in november bekend worden. Ook
voor het zwemonderwijs komt er, dankzij een amendement
dat mede ondertekend is door de SP, een onderzoek om te
kijken hoe meer kinderen kunnen gaan leren zwemmen.
Tot slot heeft de SP onlangs een amendement van Groen
Links om meer kinderen naar de tandarts te laten gaan van
harte ondersteund en medeondertekend. Het blijkt namelijk
dat in Leiden 26,1% van de kinderen onder de 18 jaar niet
naar de tandarts gaan, omdat hun ouders dit niet kunnen
betalen. Met het amendement moet bereikt worden dat het
tandartsbezoek met 2% gaat stijgen.

De SP Leiden in actie voor de ondernemers van de Beatrixstraat
Tekst: Han Dirks
Woningbouwvereniging De Sleutels wil de huurcontracten
van ondernemers in de Beatrixstraat opzeggen en biedt
hen geen enkel alternatief. De SP vindt dat De Sleutels niet
op deze manier met hun huurders aan de Beatrixstraat kan
omgaan. De SP stelt daarom vraagtekens bij de
onderbouwing van het besluit en wil van de gemeente
Leiden weten of dit wel past in haar beleid. Op initiatief van
de SP zijn schriftelijke vragen gesteld aan het college van
Burgemeester en Wethouders.
Sommige ondernemers zitten al 20 jaar in de Beatrixstraat.
Samen hebben ze een belangrijke functie als
ontmoetingsplek voor de Prinsessenbuurt, houden ze een
oogje in het zeil en zorgen ze voor mensen die het niet altijd
makkelijk hebben. De Sleutels stelt dat er voor de winkels
in de straat economisch geen toekomst meer is en biedt
betrokkenen geen enkel alternatief. De SP heeft inmiddels
onderzoek gedaan onder de betrokken ondernemers. In
tegenstelling tot De Sleutels geven de ondernemers aan
een goede omzet te hebben en geen reden te zien om hun
winkel te sluiten. Zonder hun winkel zijn ze bang werkloos
te worden en ze beschouwen hun onderneming als hun
levenswerk.
SP’ers Han Dirks en Antoine Theeuwen ondersteunen de
ondernemers en willen dat De Sleutels terugkomt op het

besluit om de huurovereenkomsten op te zeggen. Klanten
worden op de hoogte gebracht en gevraagd om hun
steun voor de ondernemers uit te spreken.

HAB VAN DEN WIJNGAARD: STILTE 44
Tekst: Ruben Verhasselt
De eerste expositie van Hab van den Wijngaard, getiteld
De Stilte, werd in 1973 in Leiden geopend door de bekende
Leidse kunstenaar Will Tweehuysen. Na 44 jaar en
exposities in onder meer New York, Tokio, St. Petersburg
en Parijs komt werk van Hab weer thuis in Leiden.
Habs werk is altijd geënt geweest op levensitems. Tot zijn
onderwerpen behoorden uiteenlopende zaken als het
rapport van de Club van Rome, de verhouding tussen de
drie monotheïstische godsdiensten en ‘de burgers van
Calais’. In 1977 was Hab een van de eerste Nederlandse
kunstenaars die erkende dat mensen met een
psychiatrische en/of verstandelijke beperking ook kunst
maakten. In dat jaar doorbrak hij een taboe door samen
met een verstandelijk beperkte kunstenaar te exposeren.
Sinds jaar en dag vertegenwoordigt Hab ook andere
kunstenaars en exposeert hij met name art brut en outsider
art. Vanaf 2012 doet hij dat in het kader van het project
SPeerpunt de Kunst van de SP Leiden. Intussen ontving hij
dit jaar voor eigen werk in Kopenhagen ‘de eerste prijs voor
meest originele en verrassende kunstenaar’ en werd hij
uitgenodigd deel te nemen aan de Biennale van Florence.
Hoog tijd dus om Habs werk eerst weer eens te laten zien
in Leiden!
EXPOSITIE VAN SEPTEMBER 2017 t/m JANUARI 2018

Hier is de SP! • Agenda SP Leiden

acties het eﬀectiefst zijn. Al met al was het een erg
geslaagde opening van een nieuw school-/college-/
actiejaar en belooft deze opkomst en dit enthousiasme veel
voor het komende jaar!

Vrijdag 3 november

SP-basisscholing, vierde avond
Woensdag 8 november
ALV met presentatie van ons conceptprogramma en
campagneplan voor de gemeenteraadsverkiezingen in
maart 2018! Aanvang: 19.30 uur.

ROOD nieuws
Op 13 september organiseerde ROOD een barbecue voor
leden en geïnteresseerden. Tijdens het eten werd er
inspirerend gesproken door Diyar Jassim van het landelijke
ROOD-bestuur en door Tweede Kamerlid Sandra
Beckerman en werden geïnteresseerden uitgenodigd om
bij het eerstvolgende overleg langs te komen. Ondanks de
voorspellingen van een herfststorm was het weer onze
barbecue gunstig gezind en zijn we niet natgeregend en/of
weggewaaid. Het enige stormachtige die avond waren de
discussies en gesprekken tussen enthousiaste leden en
sympathisanten over hoe het beter moet met de
maatschappij, wat de rol van het socialisme is en welke

Stephanie van Beukering nieuw contactpersoon ROOD
Leiden
Na lang wikken en wegen heeft Thomas van Halm
besloten te stoppen als contactpersoon van ROOD, zodat
hij zich meer kan focussen op het voeren van campagne
voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen.
Bovendien vond hij het na anderhalf jaar
'contactpersoonschap' ook wel mooi geweest. Hij heeft het
met veel plezier gedaan maar het werd tijd voor een nieuw
contactpersoon van ROOD in Leiden'. De groep heeft
besloten dat Stephanie van Beukering het van hem gaat
overnemen. Stephanie is zelf al ruim een jaar actief bij
ROOD Leiden en weet als geboren en getogen Leidenaar
precies hoe de stad werkt en hoe jongeren moeten worden
bereikt. ROOD Leiden wenst Stephanie veel succes in het
contactpersoonschap en hoopt op een nog grotere groei
qua leden en acties!
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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)

Antoine Theeuwen

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

antoine.theeuwen@gmail.com • 071-

Zie fractie

wo 20:00–22:00 uur

5215130

Paul Day

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

Thomas van Halm (duo-raadslid)

Zie hulpdienst

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

Zie linkerkolom

Maarjolijn Theunisz

Coördinator: Paul Day

maarjolijn@gmail.com • 06-29340307

hulpdienstspleiden@gmail.com

Wethouder

Klawa Koppenol (communicatieteam)

06-46653316

Roos van Gelderen (contact via gemeente;

klawa.koppenol@gmail.com • 06-48125509

telefoonnummer 14071)
Contactpersoon ROOD, jong in de SP
Thomas van Halm
thomas-tennisser@hotmail.com
06-15699659

