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SPandoek!

De zomer komt er weer aan - we hadden een mooi voorproefje met hemelvaart (of 
bevrijdingsdag zo u wilt) - het seizoen van lange lome avonden en Griekse crises! 

Misschien valt het mee dit jaar... 
Dijsselbloem, die van het ministerie van 
financieën en euphemia vat de situatie 
samen met: De griekse regering moet ons 
vertrouwen terug winnen. Vertaling: doe 
wat wij zeggen, anders kunnen jullie je 
spaargeld, pensioenen etc, etc vaarwel 
zeggen!

In deze Over de Rooie in ieder geval een 
aankondiging voor een nieuw politiek café 
en een paar stukken over de actuele Leidse 
politiek!

Vragen SP over topsalarissen in publieke sector

In het Leidsch Dagblad van 15 april stond een artikel over cijfers die bekend zijn 
geworden over topsalarissen boven de ministersnorm uit 2014. Volgens de Wet 
Normering Bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semi-publieke sector is deze 
bezoldiging in 2014 maximaal 230.474 euro.

Er zou sprake zijn van een aantal van deze 
instellingen die hier boven zitten, die 
binnen Leiden werkzaam zijn. De SP is van 
mening dat gemeenschapsgeld in de vorm 

van subsidiegelden, die verstrekt zijn in dat 
jaar, aan deze instellingen teruggevorderd 
zou moeten worden.

Onderzoek naar verbouwing busstation

In een motie heeft de SP (samen met PvdA) gevraagd om een degelijk onderzoek uit 
te voeren naar de verbouwing van het busstation in Leiden. De gemeenteraad heeft 
namelijk in 2012 besloten deze te verplaatsen van de voorkant naar de achterkant 
van het station. Op die manier ontstaat veel ruimte aan de voorkant voor nieuwe 
woningen, winkels en kantoren en vooral ook een qua verkeer minder chaotische 
toegang tot de stad. Maar als het busstation naar de achterkant verschuift ontstaan 
daar natuurlijk weer nieuwe problemen op plekken waar de verschillende 
verkeersstromen zich met elkaar mengen. 

SP-verkeerswoordvoerder Julian van der 
Kraats: “De raad moet alle voor- en 
nadelen goed op een rijtje hebben tegen de 
tijd dat we een besluit voorgelegd krijgen. 
Ook moeten er zo veel mogelijk opties 
uitgewerkt worden met al hun voor- en 

nadelen, vooral als het gaat over hoe het 
openbaar vervoer zou komen te lopen”. De 
motie werd mede ingediend door de VVD, 
het CDA en PvdD, en werd met algemene 
stemmen aanvaard. 
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SP wil overlast verkamering verminderen

Tijdens de vergadering van 31 maart jl. heeft de Leidse gemeenteraad zich gebogen 
over de mogelijkheden om de overlast als gevolg van verkamering van panden (het 
verbouwen van een reguliere woning tot afzonderlijke kamers) te beperken. Het 
college van Burgemeester en Wethouders (B&W) heeft in dit kader de raad 6 
mogelijke maatregelen voorgelegd, met het verzoek aan te geven welke opties 
verder uitgewerkt zullen worden door het college. 

De discussie in de gemeenteraad heeft 
ertoe geleid dat uiteindelijk 2 opties nader 
worden onderzocht.  De raad bepaald 
vervolgens aan de hand van dit onderzoek 
of daadwerkelijk strengere voorwaarden 
verbonden worden aan de vergunning voor 
verkamering. De SP vindt dat ook de 
andere mogelijkheden zouden moeten 
worden onderzocht, maar de fracties van 
VVD, CDA, Groenlinks en D66 hebben dat 
verhinderd.

SP-raadslid Han Dirks: “Overlast als gevolg 
van verkamering is een belangrijk 

maatschappelijk probleem dat zich in 
meerdere Leidse wijken voordoet. De 
huidige situatie speelt Leidse 
huisjesmelkers in de kaart, maar is verder 
niet in het belang van particuliere 
woningeigenaren, studenten of 
arbeidsmigranten. De enige manier om hier 
iets aan te doen is om vooral in te zetten 
op strenge eisen voor vergunningverlening. 
Handhaving zonder noemenswaardige 
eisen aan een vergunning vooraf, is dweilen 
met de kraan open.”

Politiek café met Nadia Benaissa

Op vrijdag 10 juni ontvangt SP Leiden de juriste Nadia Benaissa van stichting Meld 
Islamofobie. Deze stichting is begonnen als burgerinitiatief en heeft in de eerste 
plaats tot doel de omvang van de islamofobie in Nederland in kaart te brengen. De 
stichting neemt meldingen op van deze vorm van racisme, analyseert de gegevens en 
biedt onder meer juridisch advies.

Als negenjarige riep Nadia Benaissa al dat 
ze advocaat zou worden. Inmiddels heeft 
ze haar master privaatrecht en werkt ze 
naast haar baan aan een boek over het 
Nederlands en Marokkaans huwelijksrecht. 
Als geboren Bredase met roots in 
Paramaribo en Casablanca ervaart ze 
zichzelf als een wereldburger die niet 
zwijgend toekijkt bij onrecht. Met haar 
hand op haar hijab salueert ze Mandela, 
Guevara en El Khattabi. En de voor haar 
belangrijkste vrijheidsstrijder begroet ze 
dagelijks in haar gebeden.

Discriminatie op de werkvloer en in het 
onderwijs, verbaal en fysiek geweld op 
straat, scheldpartijen op het internet – als 
ze gericht zijn tegen moslims omwille van 
hun moslim-zijn, spreken we van een 
islamofoob incident. Zulke incidenten 
komen voor in heel Nederland.

Met film en een interactieve presentatie 
maakt Nadia Benaissa duidelijk hoe groot 
het probleem is en hoe we ervan af gaan 
komen. Het programma begint om 20.00 
uur, zaal open en van harte welkom vanaf 
19.45 uur.

3



Agenda

Vrijdag 10 juni: Politiek café met Nadia 
Benaissa. Aanvang: 20:00 uur (zaal open 
19:45 uur), 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-gemeenteraadsleden:
Mascha den Haan, 0643995102,
mwbdenhaan@gmail.com

Thomas van Halm

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 7 juni 
2016 door ons ontvangen te zijn. 
Stuur deze naar kopijoverderooie@gmail.com of 
naar ons partijpand op de Marnixstraat!
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