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Politiek Café: Europees parlementslid Anne-Marie Mineur

Taaltechnoloog Anne-Marie Mineur werd in 2014 verkozen tot lid van het Europees 
Parlement. Daar houdt ze zich bezig met milieu, mensenrechten en de 
handelscommissie. 

Het zogenaamde ‘vrijhandelsverdrag’ TTIP 
is een van haar grote onderwerpen. Over 
dit wurgakkoord wordt onderhandeld 
tussen Europa en de Verenigde Staten. 
Hierdoor kan Amerika, en met name het 
bedrijfsleven, zich straks bijvoorbeeld 
bemoeien met onze wetgeving op het 
gebied van milieu en voedselveiligheid. 

Ook het associatieverdrag tussen de 
Europese Unie en de Oekraïense 
machthebbers in Kiev zal de bevolking van 
Oekraïne en die van Nederland geen goeds 
brengen. Verenigd Europees Links, 
waaronder SP, stemde in het Europees 
parlement dan ook tegen goedkeuring van 

dit verdrag. Op 6 april spreekt de 
Nederlandse kiezer zich erover uit in een 
referendum.

Op vrijdag 4 maart komt Anne-Marie naar 
partijpand De SPeer in Leiden om over al 
deze zaken en haar werk in het Europees 
Parlement te spreken en in discussie te 
gaan met het publiek. Het programma 
begint om 20.00 uur, de zaal is open en de 
koffie staat klaar vanaf 19.30 uur.

Iedereen welkom! Vrijdag 4 maart, vanaf 
19:30 in de SPeer (Marnixstraat 18, 
Leiden)

Onderzoek SP Leiden naar werkdruk onderwijs

De SP Leiden is bezig met een onderzoek naar de werkdruk van docenten in Leiden. 
In de media staan regelmatig berichten over de hoge werkdruk. Alle basisscholen en 
scholen voor voortgezet onderwijs in Leiden zijn benaderd en er is al een flinke 
hoeveelheid reacties binnen. Ries van Walraven, raadslid onderwijs: "Het gaat goed 
met het onderzoek en we breiden het via Facebook en onze eigen leden nog verder 
uit."

"De helft van de mensen die hebben 
gereageerd heeft aangegeven hun 
antwoorden ook mondeling te willen 
toelichten. We gaan al deze mensen 
interviewen. Zo krijgen we een goed beeld 
van wat zich werkelijk afspeelt in de 
praktijk. De scholen zeggen dat de 
werkdruk door het ministerie van onderwijs
veroorzaakt wordt, maar het ministerie 
beweert dat de scholen niet zoveel 
administratie hoeven te doen. Wat is hier  

eigenlijk aan de hand? We hopen daar zo 
snel mogelijk achter te komen!"
De SP Leiden zal de resultaten van het 
onderzoek publiceren en deze voorleggen 
aan de onderwijswethouder.

Meer informatie: 
Ries van Walraven, raadslid Onderwijs, 
ries.vanwalraven@planet.nl,
telefoon 0657756366

Universiteitscampus: niet ten kosten van bewoners Doelencomplex!

De Leidse SP-fractie heeft er met steun van de PvdA voor gezorgd dat alle betrokken 
partijen met elkaar opzoek gaan naar een plan voor de nieuwe ontwikkelingen van 
onderwijsgebouwen van de universiteit op het Doelencomplex, dat rekening houdt 
met de belangen van alle betrokkenen.

De gesprekken over de ontwikkelingen op 
het Doelencomplex beginnen opnieuw, 
onder leiding van een onafhankelijke 
begeleider, zodat rekening wordt gehouden
met de belangen van onder meer de 

wijkvereniging en de bewoners van 58 
sociale huurwoningen. Daarbij liggen alle 
mogelijke opties op tafel, zodat nu naar 
verwachting een zorgvuldig proces kan 
plaatsvinden. Indien hieruit een variant 
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naar voren komt, waarbij sprake is van 
sloop van de sociale huurwoningen, dan 
kan dat alleen maar wanneer ten minste 
zeventig procent van de bewoners in een 
draagvlakmeting instemt met het voorstel 
tot sloop en ten minste hetzelfde aantal 
sociale huurwoningen van vergelijkbare 
aard elders in (het centrum van) Leiden 
worden teruggebouwd. Deze aanpassingen 
in het voorstel zijn noodzakelijk geweest 
voor de SP om uiteindelijk in te kunnen 
stemmen.

Eerder was voor de SP sprake van een 
valse start door de Universiteit Leiden. In 
december vorig jaar namelijk, 
presenteerde de universiteit een plan voor 
de bouw van een campus op deze plek, 
waarbij door de universiteit werd 
aangegeven dat er geen alternatieven 
waren voor het bouwplan. Voor de 
universiteit stond op voorhand vast dat 
daarom 58 sociale huurwoningen zouden 
moeten wijken, zonder dat er discussie was
geweest over de vraag of niet ook andere 
opties mogelijk bij de realisatie van nieuwe
onderwijsgebouwen door de universiteit. 
Bovendien zouden de bewoners alleen nog 
betrokken mogen zijn bij de bespreking 
over de vraag waar deze woningen in 
Leiden zouden worden  gecompenseerd. Dit
tot woede en frustratie van bewoners, die 
nooit eerder over de plannen waren 
geïnformeerd tot dat moment. Door de 
inzet van SP en PvdA is deze fout nu 
rechtgezet.

De SP heeft begrip voor de wens van de 
Universiteit Leiden om op de plek waar nu 
onder meer het Lipsiusgebouw staat iets 
nieuws te realiseren. De universiteit heeft 
een belangrijke bijdrage aan Leiden en het 

is mooi dat de universiteit zich bevindt in 
de binnenstad. Voor de SP staat daar 
tegenover dat ook rekening moet worden 
met andere belangen, zoals het behoud 
van kwalitatief goede sociale huurwoningen
in de stad.

SP-raadslid Han Dirks: “Eenzijdige plannen 
zijn zelden goede plannen. De universiteit 
mag niet voorbij gaan aan de belangen van
anderen bij het Doelencomplex. Het is 
daarom goed dat alle opties opnieuw op 
tafel liggen, zonder dat direct van sloop 
van de woningen wordt uitgegaan.
Uiteindelijk moeten alle belangen zijn 
geborgd, in het uiteindelijke plan dat zal 
volgen. Mogelijke sloop van woningen kan 
vervolgens alleen, wanneer het 
uiteindelijke plan zo goed is dat de 
bewoners van het Doelencomplex daarmee 
voor ten minste 70 procent hebben 
ingestemd.”

Waar andere partijen in de raad, zoals D66,
VVD, CDA en Leefbaar Leiden zonder 
voorwaarden te stellen zouden willen 
instemmen met de eenzijdig door de 
universiteit gemaakte plannen (en dus de 
sloop van sociale huurwoningen) was de 
inzet van de SP en PvdA nodig om eerst 
nog een stap terug te doen, zodat alle 
betrokken partijen op een zorgvuldige 
manier betrokken zijn en alle 
mogelijkheden door de verschillende 
partijen worden onderzocht, ook de variant
zonder dat de bestaande sociale 
huurwoningen worden gesloopt.

Meer informatie bij Han Dirks, 
0628738588 of han_dirks@hotmail.com

Schriftelijke vragen SP: Aanleg brug valt in het water!?

Op donderdag 14 januari 2016 is er begonnen met de aanleg van een brug die het 
Joop Vervoornpad zou verbinden met Voetbalvereniging Roodenburg. Een oplettende
toezichthouder van Tuinvereniging Ons Buiten, wat daarnaast is gelegen, vertelde de
personen die het aan het aanleggen waren dat er hier helemaal geen brug stond 
ingetekend in de projectplannen van de Tuin van Noord.

Na het uitzoeken hiervan bleek dat de brug
aan de andere kant bij Noorderlicht, tussen
voetbalvereniging Roodenburg en 
Korfbalvereniging Pernix zou komen en 
men dus helemaal op een verkeerde plaats 
was begonnen met de aanleg.

Op grond van artikel 45 van het Reglement
van Orde heeft de SP hier de volgende 
vragen over:
1. Wij vragen ons af hoe dit zo is 
gekomen? Had men een verkeerde kaart? 
Was het verkeerd ingetekend? Hebben de 
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werkers niet goed de kaart bestudeerd? Bij 
wie ligt in deze de "fout"?
2. Wat heeft dit allemaal extra gekost? 
Kunt u dit specificeren?
3. Zijn deze kosten te verhalen op de 
aannemer, mocht daar de fout liggen?
4. Is er voor niks schade aan de natuur 
aangericht? Zo ja, wat is de schade (in 
geld), en zijn er bomen, struiken voor niets
weggerooid? Is de sloot ook aangetast?
5. Gaat deze schade hersteld worden?
6. Bij het begin van de "verkeerde" aanleg 
is opgemerkt dat er nieuw hardhout 

gebruikt zou gaan worden voor de brug. 
Waarom gebruikt de gemeente in het kader
van de duurzaamheid geen gebruikt 
hardhout hiervoor?
7. Is intussen de brug al op de goede plek 
aangelegd? Zo nee, kan er alsnog worden 
overgegaan op gebruikt hardhout?
 
Meer informatie:
Alexandra van den Berg, raadlid SP Leiden,
0625122322 of volkstuintje44@gmail.com

De verbijstering

Ik heb met verbijstering zitten kijken naar de Pegida-demonstratie van zaterdag 6 
februari. Met deze reacties van de Amsterdamse fractie spelen we de PVV en haar 
aanhangers, waaronder ook Pegida, op een ongelooflijke manier in de kaart.

Als je op het internet kijkt wat de reacties 
op de SP zijn, is linkse fascist nog de 
vriendelijkste term. Maar met één ding 
hebben ze een punt: het recht om te 
demonstreren. Is Pegida (licht) fascistisch 
en nationalistisch?  Ja. Is de nette meneer 
Wagensveld een wapenhandelaar met 
sympathieën naar de de NVU en dergelijke 
frisse jongens? Ja, maar hoe verfoeilijk ik 
deze hele santenkraam ook vind, laat ze 
lekker demonstreren. Dit werkt alleen 
tegen ons.

Nu is het net of wij het fantastisch vinden 
om hier zoveel mogelijk (islamitische) 
gelukzoekers hierheen te halen, wat op zijn
zachts gezegd nogal ongenuanceerd is, 
maar wel overgenomen wordt.
Tot overmaat van ramp is er van het SP-
bestuur als reactie een oorverdovende 

stilte, dus ben ik bang dat we dit met de 
verkiezingen wel zullen merken.

De hele vluchtelingenproblematiek vervlakt
zo enorm in “vluchtelingen welkom” en 
“jammer dat ze niet allemaal verzopen 
zijn”. Zodra je maar iets zegt ten gunste 
van de vluchtelingen wordt je verweten dat
je ze allemaal wilt binnenhalen en de 
tegenstanders zijn gelijk fascisten. Ik denk 
dat er ook bij de tegenstanders heel 
normale mensen zitten, die alleen wat bang
zijn en totaal niet in de gaten hebben waar 
de heer Wagensveld voor staat. Ik geloof 
niet dat er mensen in de SP zijn die blij 
waren met het relletje in Amsterdam, maar
ik zou zo zeggen: blijf er voortaan als partij
ver vandaan.

John Kettenis

SP Hulpdienst: hulp bij aangifte en ledendagen

De SP hulpdienst Leiden organiseert ook dit jaar weer hulp bij het invullen van de 
belastingaangifte!

Digitale Service SP Hulpdienst:

– Uitsluitend met Digid code.
– Elke woensdag en donderdag van 11-
14u, digitale service.
– Loop vrij binnen om uw digitale post in te
zien.
– Zelf downloaden van jaaropgaven en 
andere digitale gegevens.
– Hulp en aanwijzingen van 
hulpdienstpersoneel.

– Afdrukken van gegevens tegen een 
geringe vergoeding van 5ct per pagina.

Aangifte inkomstenbelasting 2015:

– uitsluitend met Digid code. Heeft u nog 
geen Digid code? Vermeld dat bij het 
maken van een afspraak en wij kunnen u 
helpen bij de aanvraag.
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– De SP Hulpdienst begint vanaf dinsdag 2 
februari  met afspraken maken voor de 
aangifte 2015. 
– Vanaf 1 maart 2016  start  het digitaal 
invullen van de aangifte voor particulieren 
in het SP pand aan de Marnixstraat nr. 18. 
– De SP hulpdienst doet in principe geen 
aangifte voor bedrijven. Aan particulieren 
met een inkomen tot 130% van het 
minimum loon wordt een vrijwillige 
bijdrage gevraagd voor het dekken van de 
gemaakte kosten. 
– Aan particulieren met een inkomen hoger
dan 130% van het minimuminkomen wordt
een verplichte bijdrage gevraagd van 
minimaal 15 Euro.
– Ouderen en minder validen kunnen een 
afspraak maken voor huisbezoek.
 
Afspraak maken kan vanaf dinsdag 02 
februari 2016: 0715219153 of 
0646653316. Als u een antwoordapparaat 
of voicemail hoort, laat dan uw naam en 
telefoonnummer achter en u wordt z.s.m. 
teruggebeld, of: 
hulpdienstspleiden@gmail.com 

Ledendagen

Ook dit jaar hanteren we de ‘SP 
ledendagen’, dagen waarop SP leden 
voorrang krijgen,nl.:  dinsdag 15 maart, 
woensdag 16 maart, donderdag 17 maart, 
vrijdag 18 maart 2016.  Aanmelden kan 
vanaf dinsdag 01 februari t/m maandag 29 
februari 2016. Voorwaarden Ledendagen:
– Alleen SP leden komen in aanmerking.
– SP leden krijgen alleen op de ledendagen
voorrang boven andere cliënten.
– De voorrang voor leden geldt alleen voor 
de aangifte inkomstenbelasting 2015.
– Voor het maken van een afspraak met 
voorrang is uw lidnummer nodig.
– U beschikt over een geldige digid code.

Adres: SP Hulpdienst, Marnixstraat 18 
Leiden, tel. 071-5219153 of 06-466 533 16

Voor meer informatie: kijk op 
www.leiden.sp.nl/hulpdienst

Paul Day

SP koopjeskrant: Campingkoelkast aangeboden!

Ja, u leest het goed, bij hoge uitzondering heeft de OdR een koopjeshoek!
 
Paul Day heeft een Campingkoelkast in de 
aanbieding voor de SP-er die er een goede 
bestemming aan kan geven. Hij zou goede 
diensten kunnen bewijzen om het moreel 
op peil te houden bij acties op zomerse 
dagen en gaat voor een zacht prijsje als de
bestemming SP-sympathiek is!

Model: Electrolux 212, geschikt voor 220 V 
en 12 V. Bel Paul Day: 0651538007
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Agenda

Vrijdag 4 maart: Politiek café, vanaf 
19:30 in de SPeer.

Contactgegevens SP Leiden en omstreken:

Fractie

Fractievoorzitter:
Julian van der Kraats, 0615042822, 
jvdkraats.sp@gmail.com

Gemeenteraadsleden:

Han Dirks, 0628738588, 
han_dirks@hotmail.com

Alexandra van den Berg, 0625122322,
volkstuintje44@gmail.com

Ries van Walraven, 0657756366, 
ries.vanwalraven@planet.nl 

Natalie Wanga, 0647213123,
nwanga@tomaatnet.nl

Duo-gemeenteraadslid:
Mascha den Haan, 0643995102,
mwbdenhaan@gmail.com

Wethouder:
Roos van Gelderen, 0715165019, 
roosvangelderen@gmail.com

Rood:  
Jasper Maassen, 0624948066

Hulpdienst: hulpdienstspleiden@gmail.com,
0646653316

SP-kantoor: “de SPeer”
Marnixstraat 18, 2316EN Leiden,
0715219153 - www.leiden.sp.nl

Bestuur

Voorzitter:
Martine Marijt-Mergler, leiden@sp.nl

Organisatiesecretaris, ledenadministratie, 
Tribunebezorging:
Dirk van den Berg, 0654922238, 
dirkvdberg.sp@gmail.com

Penningmeester:
Erwin Tak, erwintak@tomaatnet.nl

Algemene bestuursleden:

Julian van der Kraats, zie linkerkolom
Han Dirks, wijkbezoek, zie linkerkolom
Ruben Verhasselt, ledenbezoek, politiek café, 
SPeerpunt de Kunst, 0715131972,  
ruben.verhasselt@scarlet.nl

Yvonne Geers
Mustafa Küs
Jasper Maassen, zie linkerkolom
Martien van der Meij
Sander Sauvé
Antoine Theeuwen
Maarjolijn Theunisz

Redactie Over de Rooie:
Tijmen Baarda, Simon de Jong, Inti Pelupessy, 
John Kettenis

Kopij is welkom en dient op dinsdag 8 
maart 2016 door ons ontvangen te zijn. 
Stuur deze naar kopijoverderooie@gmail.com of 
naar ons partijpand op de Marnixstraat!
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