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Beste leden,

Na de langste formatie ooit 
hebben we nu een 
regeerakkoord. Het gezegde 
luidt: wat in het vat zit verzuurt 
niet. Dat geldt helaas niet voor dit 
akkoord, dat volstaat met zure 
maatregelen voor u en mij. Het 
zoet is er alleen voor de grote 
bedrijven en degenen die het 
meeste verdienen.

Eén van de zure en zotte 
maatregelen is de verhoging van het btw-tarief voor de 
dagelijkse boodschappen. Omdat de verhoging voor 
iedereen hetzelfde is worden degenen met de laagste 
inkomens hier het hardst mee geraakt. Binnenkort worden 
uw groente, brood en uw fietsenmaker een stuk duurder. 
Niet alleen de laagste inkomens maar ook het midden- en 
kleinbedrijf zal erg veel last hebben van de maatregel.

Die maatregel moet dus zo snel mogelijk van tafel. 
Gelukkig zijn we met de linkse partijen een actie gestart 
tegen de btw-verhoging. Hierbij werken we samen met 
GroenLinks, PvdA en Partij voor de Dieren.

Anderhalf jaar geleden startten we met de beweging van 
het Nationaal Zorgfonds. Die werd door de SP gedragen 
(met enige steun van 50Plus en Partij voor de Dieren). 
Toen hebben we meer dan 260.000 steunbetuigingen 
ontvangen en twee succesvolle manifestaties 
georganiseerd. En dat was voor een onderwerp waarbij we 
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Tegen de tijd dat u dit leest is de actie al geweest, maar we 
vermelden het toch nog even: op zaterdag 4 november 
heeft de SP samen met de Partij voor de Dieren, de PvdA 
en GroenLinks actie gevoerd op het Stadhuisplein tegen de 
verhoging van het lage btw-tarief van 6 naar 9 %. Wie weet 
leiden de plannen van het kabinet Rutte III in de nabije 
toekomst wel tot nog wel tot meer samenwerking “op 
links”... Elk nadeel heeft zijn voordeel!

Links samen in actie
tegen hogere btw.
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06-46653316

in feite alleen stonden.

De petitie tegen btw-verhoging is op het moment van 
schrijven, 24 oktober 2017, al 70.000 keer ondertekend. Bij 
het Nationaal Zorgfonds stonden we alleen, bij dit thema 
niet, dus als alle linkse partijen echt hun best doen kunnen 
we vast nog veel meer steunbetuigingen binnenhalen. Als u 
de petitie nog niet heeft getekend, doet u dat via de website 
https://www.geenbtwverhoging.nl/.

Ook lokaal gaan we actievoeren op dit thema. Houd de 
website en uw e-mail in de gaten. Door gezamenlijk op te 
trekken moeten we ervoor zorgen dat dit idiote plan van 
tafel gaat!

Sander Sauvé, voorzitter SP Leiden. 



Interview met kandidaat-lijsttrekker Antoine Theeuwen:
“Den Haag rechts en liberaal? In Leiden houden we het sociaal!”
Tekst: Klawa Koppenol, foto: Robert Steenbergen

Op 23 oktober stelde het bestuur van de SP Leiden Antoine 
Theeuwen voor als de lijsttrekker voor de 
gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Reden genoeg om 
hem te onderwerpen aan een interview. 

Wat is je achtergrond? 

“Ik kom uit Eindhoven en kwam naar Leiden om hier de 
studie Japanse Taal en Cultuur te volgen. Vervolgens ging 
ik werken bij computerbedrijf Hewlett Packard en vertrok ik 
voor mijn werk naar het buitenland, woonde in Singapore en 
Grenoble. Het was een leerzame tijd: ik was de 
contactpersoon voor Azië en Europa, wat inhield dat ik veel 
moest reizen en met verschillende culturen in aanraking 
kwam. Ik leerde dat je, als je een probleem wilt oplossen, 
echt contact moet maken met mensen om samen naar de 
beste oplossing te zoeken. Het werk draaide uiteindelijk 
natuurlijk wel om geld verdienen voor het bedrijf. Na 10 jaar 
had ik dat wel gezien en mijn vrouw, die drie jaar thuis was 
geweest om voor onze zoon te zorgen, miste juist het 
sociale contact dat het werkende bestaan met zich 
meebrengt. We besloten de rollen om te draaien: ik zou 
huisvader worden en zij ging op zoek naar een baan, die ze 
vond in Leiden. Zo kwamen we weer terug in deze mooie 
stad.” 

Hoe ben je bij de SP Leiden terechtgekomen? 

“Ik bleek naast het vaderschap en het huishouden tijd 
over te hebben en wilde graag iets doen op het 
maatschappelijke vlak. Op een dag liep ik bij de SP binnen 
en ik voelde me er meteen thuis, vanwege de sterke binding 

met mensen die de SP heeft. Ik ging aan de slag als 
coördinator van de vouwploeg en werd op een gegeven 
moment voorzitter van de kandidatencommissie voor de 
verkiezingen van 2006. Uiteindelijk bleek er ook voldoende 
draagvlak binnen de afdeling om mij voor te stellen als 
lijsttrekker. We hebben met die verkiezingen 7 zetels 
gehaald, het hoogste aantal in de geschiedenis van de SP 
Leiden. Dat had te maken met onze sterke campagnes 
voor het behoud van de Oostvlietpolder en tegen de komst 
van de RijnGouweLijn. We kwamen in een links college 
samen met de PvdA, GroenLinks en de ChristenUnie, 
maar dit liep uit op een fiasco. We hadden afgesproken 
een referendum te houden onder de bewoners over de 
vraag of de RijnGouweLijn er moest komen of niet. De 
inwoners van Leiden spraken zich massaal uit tegen de 
komst ervan, maar toch wilden de PvdA en GroenLinks het 
plan doordrukken. Uit protest zijn wij toen uit het college 
gestapt en zijn we in de oppositie gegaan.”

Je was van 2006 tot 2014 al fractievoorzitter. Wat 
heeft de SP in die jaren bereikt? 

“Een belangrijk onderwerp waar we, samen met D66, 
sinds 2010 aan hebben gewerkt is de verandering van de 
bestuurscultuur in de Leidse politiek. In de 30 jaar 
daarvoor was er echt sprake van achterkamertjespolitiek: 
het college van Burgemeester en Wethouders besliste 
alles en de gemeenteraad had niets in te brengen. Dat 
hebben we weten om te draaien: de partijen 
bediscussiëren nu de verschillende vraagstukken in de 
raad, in alle openbaarheid. Dit leidt tot betere beslissingen 
en een economischer gebruik van het beschikbare geld. 
En na bijna 8 jaar werken op deze nieuwe manier worden 
de resultaten steeds beter zichtbaar. De SP heeft door 



belangstelling voor hun 
aanpak. Bij andere 
professionals, maar ook op tv 
en andere media. 

Ik heb onlangs een kijkje 
genomen in Dordrecht. En zelf 
gezien in welke sfeer deze 
vaak jonge moeders worden 
opgevangen en geholpen. En 
ook hun verhalen gehoord. Ik 
was er zeer van onder de 
indruk. Warm, veilig, 
kleinschalig en liefdevol. Geen 
9 tot 5 mentaliteit. Uitbreiding 
is wel nodig, want er is meer 
vraag dan plek. Ik ben daarom heel blij dat begin volgend 
jaar er ook in Leiden zo'n Babyhuis opengaat. Het tweede 
in Nederland. En ik hoop dat in de toekomst nog veel 
vrouwen die problemen hebben een kans krijgen moeder 
te zijn in alle veiligheid, geborgenheid en ondersteuning 
doe daarvoor nodig is. 

Meer informatie is te vinden op de website www.het-
babyhuis.nl 

Dit keer geen stukje over een Leidse parel, maar wel een 
parel naar Leiden komt.

Een aantal maanden geleden kreeg ik bezoek van de 
initiatiefneemster Barbara Muller van Het Babyhuis in 
Dordrecht. Een organisatie die opvang, zorg en begeleiding 
biedt aan (aanstaande) moeders en baby's voor wie ouders 
tijdelijk niet kunnen zorgen. Ook bieden ze woonruimte en 
begeleiding aan hoogzwangere en pas bevallen vrouwen.

Natuurlijk zijn er veel organisaties en mensen die hulp 
verlenen aan ouders en baby's. Maar het Babyhuis is hierin 
toch heel bijzonder. Vooral de opvang van moeders die 
door allerlei problemen hun kind dreigen te verliezen omdat 
hulpverleners zorgen hebben over hun veiligheid en 
gezondheid. De medewerkers en vrijwilligers van het 
Babyhuis zijn ervan overtuigd dat met een liefdevolle, 
warme (maar zeker ook professionele) opvang met veel 
persoonlijke begeleiding het in bijna alle gevallen mogelijk 
is de moeder en baby bij elkaar te houden en mogelijk te 
maken dat zij zelf weer voor hun kind kunnen zorgen. 

En ze blijken gelijk te hebben. In 95% lukt hen dit ook en 
hoeft de baby niet uit huis te worden geplaatst. En dat is 
een geweldig resultaat!  Inmiddels is er een groeiende 

Een parel komt naar Leiden.
Column van wethouder Roos van Gelderen.

deze werkwijze met name op het gebied van zorg en 
duurzaamheid heel veel weten te bereiken. Twee andere 
dossiers uit deze periode waar ik trots op ben was het 
voorkomen van de verzelfstandiging van de dienst Stedelijk 
Beheer. Het gemeentebestuur wilde deze privatiseren en dat 
hebben we samen met het personeel tegengehouden. De 
vuilnismannen hebben toen nog een dag gestaakt, FNV erbij 
en uiteindelijk is datgene gebeurd wat wij graag wilden: de 
dienst heeft zelf met input van het eigen personeel een 
verbeteringsslag gemaakt, kosten bespaard en is nu een 
onderdeel van de gemeente. Treurig was wel dat de twee 
stakingsleiders vervolgens beschuldigd werden van 
intimidatie en met strafontslag naar huis zijn gestuurd. We 
hebben toen alles in het werk gesteld om hen te rehabiliteren 
– ze hebben bijvoorbeeld de Rode Reus prijs gekregen – en 
te helpen, maar dat is maar ten dele gelukt. Eén van hen 
heeft ander werk gevonden, maar de ander zit nog thuis. Dat 
was erg moeilijk om te verhapstukken, het leerde me dat 
strijd ook slachtoffers met zich meebrengt.

Het tweede dossier waar ik jaren mee bezig ben geweest 
is het voorkomen dat het woonwagenkamp Trekvaartplein 
opgedoekt zou worden. In plaats daarvan hebben we er 
samen met de bewoners voor geknokt dat het 
Trekvaartplein opgeknapt zou worden. Dat is gelukt: 
volgend jaar wordt de renovatie afgerond.”

Bij de verkiezingen van 2014 stond je opeens niet 
meer op een verkiesbare plaats. 

“Ik was in de afgelopen paar jaar mantelzorger voor mijn 
ouders, dus ik heb me toen bewust niet verkiesbaar gesteld. 
Maar het is natuurlijk sowieso goed om geregeld nieuwe, 
getalenteerde mensen aan bod te laten. Julian van der 
Kraats heeft het in de afgelopen 4 jaar uitstekend gedaan 

als fractievoorzitter. In de afgelopen jaren ben ik wel weer 
teruggekeerd in de fractie als raadslid, eerst ter vervanging 
tijdens het ziekteverlof van Natalie Wanga en vervolgens 
als duo-raadslid.”

En nu toch weer kandidaat voor het 
fractievoorzitterschap. Wat zijn je doelstellingen?

“Ja, ik heb veel zin in om straks weer met de fractie aan 
de slag te gaan, zeker gezien de rechts-confessionele 
wind die nu uit de landelijke politiek waait. Mijn motto is 
dan ook: Den Haag is nu rechts en liberaal, maar in Leiden 
houden we het sociaal! De landelijke overheid gebruikt het 
beeld van de zelfredzame burger om flink te kunnen 
bezuinigen en zich terug te trekken uit het sociale domein. 
Maar je moet wel investeren in de ondersteuning van 
mensen, willen ze voor zichzelf kunnen zorgen. We blijven 
ons uiteraard inzetten voor het behoud van goede zorg en 
genoeg betaalbare woningen in de stad. Daarnaast staan 
we voor de uitdaging van de transitie naar duurzame 
energie. De SP wil graag dat iedereen – dus zowel mensen 
in huur- als in koopwoningen - in de nabije toekomst zijn 
eigen energie kan opwekken, met behulp van 
zonnepanelen of windenergie. Mensen kunnen in dat geval 
samen delen in de opbrengsten, in plaats van de grote 
energiebedrijven te spekken. Waar we ons ook sterk voor 
blijven maken is het behoud van het groen in en om de 
stad, want dat is in dit dichtst bevolkte deel van Nederland 
onmisbaar!”



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

Antoine Theeuwen

Zie fractie

Paul Day

Zie hulpdienst

Maarjolijn Theunisz

maarjolijn@gmail.com • 06-29340307

Klawa Koppenol (communicatieteam)

klawa.koppenol@gmail.com • 06-48125509
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Hier is de SP! • Agenda SP Leiden
Woensdag 8 november

Algemene Leden Vergadering met presentatie van de 
kandidatenlijst, het verkiezingsprogramma en de campagne 
voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018.
Locatie: de Speer, aanvang: 19:30 uur.

Vrijdag 17 november

(onder voorbehoud) politiek café met Ron Meyer over de 
plannen van het kabinet Rutte III en het antwoord van de 
SP.
Locatie: de Speer, aanvang: 20 uur.

Zaterdag 9 december

groot SP-evenement. Informatie volgt!

ROOD nieuws 
Tekst: Stephanie van de Beukering

ROOD Leiden is de laatste tijd erg gegroeid. We hebben in 
september een barbecue georganiseerd die een onwijs 
grote opkomst had. Die barbecue en de start van het 
studiejaar hebben ervoor gezorgd dat we nu met een groep 
van wel 8 actieve jongeren zijn! 

We komen elke week samen om te overleggen en acties te 
plannen. Zo zijn we nu al een tijd bezig met een actie voor 
meer studieruimte voor de Leidse mbo'ers. Uit een enquête 
die we onder de mbo'ers hielden bleek dat ze heel weinig 
goede studieruimtes tot hun beschikking hebben en dat ze 
niet meer in de Universiteitsbibliotheek mogen studeren. Er 
is meer en vooral kwalitatief betere studieruimte nodig. Dus 
nu zijn we samen met de mbo’ers een actie aan het 
opzetten om betere studieruimtes te vragen of als het moet 
af te dwingen.

Daarnaast doen we mee met een actie opgezet door FNV 
-Young & United, die een campagne tegen de massale 
flexverslaving is begonnen. Flex gaat over flexibel werk: 
tijdelijke contracten, van een paar maanden of een jaar, en 
contracten met wisselende uren, zoals nul-uren of min-
maxcontracten. Onder 15- tot 25-jarigen heeft wel 65% een 
flexcontract! Hierdoor weten jongeren vaak niet hoeveel ze 
gaan verdienen en of ze de huur en collegekosten kunnen 
betalen. Je weet ook niet of je nog werk hebt als je 
flexcontract afloopt en denk maar niet dat je een hypotheek 
kan krijgen op basis van tijdelijke contracten! Daarom 
steunt ROOD Young & United in deze campagne door 
petities te verzamelen onder jongeren. Binnenkort gaan we 
diverse bekende Leidenaren filmen terwijl ze de petitie 
ondertekenen en zo de actie steunen. Tips voor bekende 
Leidenaren die de actie willen steunen zijn welkom ;-) De 
komende periode zijn we dus druk bezig met op straat 
folderen en langs de mbo’s gaan. Daarnaast willen we ook 
wat leuke avondjes organiseren om de SP bekender te 
maken onder jongeren. We gaan zichtbaar zijn in Leiden!




