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Beste leden,

De zomer ligt achter ons. Het 
politieke seizoen is weer begonnen 
en we werken toe naar de 
gemeenteraadsverkiezingen van 
21 maart.  Ik ben ontzettend trots 
op het werk dat we in de afgelopen 
maanden verricht hebben en we 
zullen de komende tijd niet minder 
aan de slag gaan.

Zoals u verder in de Over de Rooie kunt lezen, zijn we met 
het campagneteam en kloppende activisten in de zomer 
een aantal keer de wijken ingegaan. Daarbij hebben we 
ons gericht op de Stevenshof en de Zeeheldenbuurt. De 
komende tijd staan de Kooi en Leiden Zuid-West op het 
programma. Juist door met mensen te praten en te horen 
wat er in de wijk speelt, verstevigen we onze basis en doen 
we extra ideeën op voor ons verkiezingsprogramma. Van 
onze leden krijgen we ook input voor het programma. In de 
zomer hebben we vier avonden georganiseerd waarop 
leden hun ideeën over verschillende thema’s konden 
inbrengen. Met deze ideeën is de programmacommissie nu 
druk bezig een mooi programma te schrijven. 

Ook houden we op 9 september een borrel om het nieuwe 
politieke seizoen in te luiden. Daarvoor bent u van harte 
uitgenodigd. Zonder uw hulp hadden we als afdeling niet 
zoveel kunnen doen en niet zoveel kunnen bereiken.

Kortom, we zijn als afdeling erg actief geweest en dat mag 
gevierd worden. Zo doen we extra energie op voor de 
sprint naar de verkiezingen. Met zoveel actieve en 
betrokken leden gaan we er een mooie campagne van 
maken!

Sander Sauvé, afdelingsvoorzitter.

De SP in Leiden en omgeving

Onze zeer gewaardeerde collega Jan Domburg is op 16 juli 
jongstleden na een langdurig ziekbed in Leiderdorp 
overleden. Ik was niet overrompeld door het nieuws, want 
ik wist dat Jan al lang terminaal ziek was, maar toch, zo’n 
bericht komt altijd hard aan en ik was zeer 
terneergeslagen.

Jan Domburg was niet alleen een SP’er in hart en nieren, 
hij was de drijvende kracht achter de eenmanshulpdienst in 
Leiderdorp. Jan heeft jarenlang tientallen cliënten, niet 
alleen in Leiderdorp maar ook in Voorschoten en 
Leidschendam, de helpende hand toegestoken bij 
problemen met de gemeente, de belastingdienst, 
zorgverzekering, de uitkering, etc. Noem het maar op en 
Jan pakte het aan, thuis bij de cliënt of in zijn eigen 
thuiskantoortje.

Hij stond bekend als vriendelijk, minzaam, een man met 
een goed hart en een doorzetter, de cliënten liepen weg 
met Jan.

Geveld door een vreselijke darmziekte lukte het hem al 
enige tijd niet meer om zijn geliefde vrijwilligerswerk, hulp 
bieden, uit te oefenen. De Leidse hulpdienst heeft veel 
cliënten overgenomen en uit die contacten bleek hoezeer 
Jan geliefd was.

Rust in vrede Jan, je was een goede man. De SP 
hulpdienst Leiden staat natuurlijk klaar om, in jouw geest, 
hulp te bieden aan je oude cliënten.

Paul Day, coördinator SP hulpdienst Leiden

In memoriam Jan Domburg

Uitgave van de SP Leiden • Facebook: facebook.com/SP-Leiden-277015828628 • Twitter: @SPLeiden

Telefoonnummer hulpdienst (zie achterzijde)

06-46653316



Tekst: Antoine Teeuwen

De voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen 
van 2018 zijn vol nieuwe energie van start gegaan. Er zijn 
drie commissies in het leven geroepen die zich 
respectievelijk met het prograama, de kandidatenlijst en de 
campagne gaan bezighouden.

Een nieuw verkiezingsprogramma schrijven is altijd een 
hele klus, maar het is ook erg leuk om te doen. Het vormt 
niet alleen je boodschap voor de kiezer – waar gaan we ons 
als SP ons de komende vier jaar op richten –  het vertelt ook 
wat we al voor elkaar hebben gekregen en het vormt de 
leidraad voor de fractie en de afdeling op het gebied van 
politieke prioriteiten voor de komende vier jaar.

Tijdens vier goed bezochte vrijdagavonden in de Speer is in 
juli zijn de programmacommissie en de fractie op vier 
thema' s met enthousiaste leden het gesprek aangegaan 
om een eerste inventarisatie te krijgen van onze 
speerpunten voor de komende verkiezingen. De vier 
thema's waren als volgt ingedeeld:

1) de fysieke leefomgeving: duurzaamheid, verkeer en 
vervoer, wonen en de openbare ruimte;

2) Leiden zorgzaam: zorg en welzijn (waaronder 
crisisopvang, eenzaamheid), sociale zaken en 
armoedebeleid (ook specifiek aandacht voor arbeidsbeleid 
ouderen) en jeugd;

Bericht vanuit de programmacommissie

3) Groot Leiden: economie en toerisme, bestuur, organisatie 
en financiën, regio;

4) Samen leven: cultuur, sport, onderwijs, studenten, 
veiligheid en integratiebeleid.

Behalve belangrijke lokale thema’s kwamen natuurlijk ook 
als vanzelf onze kernwaarden bovendrijven: solidariteit, 
menselijke waardigheid en gelijkwaardigheid. In een tijd 
waar het individualisme steeds meer de boventoon dreigt te 
voeren is het des te belangrijker dat wij als SP nog maar 
eens laten zien en horen dat er nog steeds mensen zijn die 
om elkaar geven, die een zorgzame maatschappij willen 
vormen, eentje waar niet de tegenstellingen opgezocht 
worden tussen mensen maar juist de samenwerking en 
waar we hen die het moeilijk hebben extra hulp bieden om 
ook mee te kunnen.

Nadat alle aantekeningen uitgewerkt zijn zal de 
programmacommissie in november met een eerste concept 
komen dat vervolgens aan de leden zal worden voorgelegd 
voor verdere bespreking en goedkeuring. In de tussentijd is 
eenieder die nog goede ideeën heeft of nog iets wil 
bijdragen van harte welkom dit te doen. Contactpersonen 
voor de programmacommissie zijn Han Dirks en Antoine 
Theeuwen. We zijn momenteel de tweede partij van de 
stad, dus laten we met z’n allen van de volgende 
verkiezingen weer een groot succes maken. Op naar een 
beter en sociaal Leiden!



Tekst: Klawa Koppenol

In het kader van de landelijke SP-campagne “Buurten in de 
buurt”, waarbij SP’ers langs de deuren gaan om aan 
wijkbewoners te vragen hoe het met hun buurt gaat, trok de 
SP Leiden in juni en juli de Stevenshof in. Hoewel sommige 
bewoners aangaven heel tevreden te zijn in deze groene 
woonwijk zijn er toch ook problemen. Zo is er niet zoveel te 
doen voor jongeren, die dan in groepjes op bepaalde 
plaatsen in de wijk samenkomen en regelmatig overlast 
veroorzaken. Ook vinden de bewoners van de Stevenshof 
het een kwalijke zaak dat de wijkpost van de politie een 
paar jaren geleden is gesloten, wat geleid heeft tot minder 
toezicht in de wijk. Andere pijnpunten die werden genoemd 
waren een gebrek aan inzamelcontainers voor plastic en 
problemen met het ophalen van grofvuil, wat voor veel 

Buurten in de Stevenshof

zwerfvuil in de wijk zorgt. Ook is er een tekort aan het 
aantal parkeerplaatsen voor auto’s. Aan de achterkant van 
het – tot ieders tevredenheid – gerenoveerde 
winkelcentrum De Stevensbloem is er een tekort aan 
fietsenrekken. Tot slot vinden enkele bewoners het jammer 
dat de kinderboerderij in het park maar zeer beperkte 
openingstijden heeft. Het bovenstaande is slechts een 
selectie van de problemen die we te horen hebben 
gekregen. De SP-fractie gaat met deze informatie aan de 
slag, bijvoorbeeld door vragen te stellen aan de 
burgemeester en wethouders. De overige SP-vrijwilligers 
trekken inmiddels weer verder de wijken in. De informatie 
die we zo direct van de bewoners van de stad te horen 
krijgen gebruiken we ook als input voor het SP-programma 
voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018.

King for a Day, waarbij 
basisschoolkinderen de hele dag 
bezig waren geweest met het maken 
van plannen. De zelfbedachte 
plannen werden 's avonds bij een 
door henzelf gemaakte maaltijd 
(samen met Resto van Harte!) in het 
stadhuis gepresenteerd aan 
raadsleden, wethouders, de 
burgemeester en andere gasten. 
Hele praktische ideeën over zaken 
die zij zelf belangrijk vinden: 
bijvoorbeeld over duurzaamheid, 
sport en samenleven. Geweldig om te zien en wij kunnen er 
zo mee aan de slag. 

Wat ook niet bij iedereen bekend is, is dat veel kinderen en 
jongeren ook actief zijn als vrijwilliger of mantelzorger. Dat 
is één van de redenen dat ik aan het eind van dit jaar weer 
het jeugdlintje ga uitreiken. Kent u zelf iemand tussen de 6 
en 18 jaar die iets bijzonders doet voor een ander? Meld 
hem of haar dan aan! (via de website van de gemeente of 
door te bellen met Daisy de Jong via telefoonnummer 
14071) Zo laten wij zien dat Leiden een sociale stad is, 
waar iedereen meetelt, oud èn jong!

De vakantie is weer achter de rug, het gewone leven is 
weer begonnen. Hoewel, het leven van een wethouder is 
eigenlijk nooit gewoon. Zeker niet aan het eind van een 
periode, met nieuwe verkiezingen in zicht. Er is nog zoveel 
te doen!

Dat wordt hard werken dus, de komende maanden. En 
natuurlijk ook laten zien waar wij als SP voor staan! Dat is 
nu belangrijker dan ooit, lijkt het wel.

De zorg voor jeugd heeft altijd een belangrijke rol gehad in 
mijn leven, nu ook als wethouder. Zo heb ik gisteren 
bijvoorbeeld het manifest ondertekend voor meer 
positiviteit rondom jeugd. Dat is mij uit het hart gegrepen. 
Wij (volwassenen) hebben namelijk de neiging om vooral 
de negatieve kanten van de jeugd te benadrukken. Ze 
zorgen voor overlast, hebben risico's en problemen, zijn 
onwetend... Terwijl we van kinderen en jongeren ook zoveel 
kunnen leren. Ze zijn nog onbevangen en kijken daardoor 
fris aan tegen vraagstukken waar wij allemaal mee 
worstelen. Ze bieden creatieve oplossingen en zetten ons 
aan het denken. Ik zeg daarmee natuurlijk niet dat we het 
niet over problemen of overlast moeten hebben. Maar laten 
we het wel in balans houden: kinderen en jongeren hebben 
ook veel positiefs te bieden, toch? 

Deze week was er bijvoorbeeld een mooie bijeenkomst van 

Pareltjes van Leiden. Column van wethouder Roos van Gelderen.



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

De SP in Leiden en omgeving

Hier is de SP! • Agenda SP Leiden
Zaterdag 9 september

De SP Leiden nodigt iedereen uit voor een hapje, een 
drankje en live muziek op onze borrel op de Marnixstraat 
18 op zaterdag 9 september. Met deze borrel luiden we het 
nieuwe politieke seizoen in, bieden we een vooruitblik op 
onze activiteiten in het komende jaar en bedanken we onze 
vrijwilligers voor hun inzet en enthousiasme. Wees welkom!

Vrijdag 15 september

basisscholing, derde avond.

Zaterdag 16 september is Superzaterdag!

Ga met ons mee de wijk in om te vragen wat er speelt 
onder de Leidenaren. Van 11 tot 13 uur gaan we De Kooi 
in. Om 10.45 u verzamelen we bij de SPeer

Gezocht!
Wij zoeken een archivaris en een fotograaf die de afdeling 
op vrijwillige basis kunnen versterken. Meld je aan via 
leiden@sp.nl.

ROOD in de El Cidweek

Tekst: Thomas van Halm 

In de derde week van augustus wordt jaarlijks de El Cid-
week georganiseerd waarin alle nieuwe eerstejaars 
studenten onze mooie stad kunnen leren kennen. ROOD 
Leiden stond met een kraampje op de informatiemarkt om 
te kijken of de nieuwe studenten het leuk zouden vinden 
om ook actief te worden bij ROOD. 

Wij vertelden daarom over onze activiteiten zoals onze 
strijd om een extra MBO-studieruimte en de zoektocht naar 
vervelende huisjesmelkers. Het bleek een erg leuke en 
interessante dag met veel goede gesprekken en veel 
geïnteresseerden. 

De middag heeft tot nu toe al vier nieuwe inschrijvingen 
opgeleverd, een mooi resultaat !




