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Opening expo Under Circumstances 
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SPandoek!

De zomer pruttelt nog even na, maar de voortekenen van een heet verkiezings-
seizoen dienen zich weer aan!

Van alle kanten zien we namelijk partijen 
een voorschot nemen op de opening van de
campagnes voor de komende tweede 
kamer verkiezingen (hopelijk zo snel 
mogelijk). Om maar niet te spreken van de
excuses die ons om de oren vliegen (en 
redenen voor excuses zijn er natuurlijk 
genoeg..).

Als het goed is heeft U de uitnodigingen 
voor de komende ALVs al ontvangen waar 
in we binnen de SP ook ons verkiezings-
programma gaan vaststellen. Alsook een 
ALV voor de de iets minder hete, maar 
daarom niet minder belangerijke verkiezing
van een nieuw bestuur in Leiden en 
omstreken!

SP steunt bewoners Reigerhorst in strijd renovatie!

De bewoners van de Reigerhorst kunnen eindelijk vooruit kijken nu er nieuwe 
aanvullende afspraken zijn gemaakt over de reparatie van werkzaamheden in 2014 
en 2015. De SP, en vooral ons raadslid Han Dirks, is vanaf het eerste begin 
betrokken geweest en is blij met de gemaakte afspraken. 

Woningcorporatie Portaal heeft in 2014 en 
2015 werkzaamheden uitgevoerd aan 8 
flats in de Leidse Slaaghwijk. Diverse 
bewoners hebben vervolgens de SP 
benaderd uit onvrede over de wijze waarop
deze werkzaamheden door Portaal zijn 
uitgevoerd. De bewoners aan de 
Reigerhorst zijn toen niet akkoord gegaan 
met de voorwaarden voor de renovatie. Nu 
is er voldoende draagvlak om de 
werkzaamheden alsnog uit te voeren, 
nadat bewoners en Portaal aanvullende 
afspraken hebben gemaakt over de 
renovatie die vanaf september 2016 zal 
plaatsvinden. De SP is vanaf het eerste 
begin betrokken geweest bij dit proces en 
de oprichting van een bewonerscommissie 
voor de Reigerhorst.

De Leidse SP is blij dat er na een lange tijd 
van uitvoerige gesprekken tussen 
bewoners van de Reigerhorst en Portaal 
aanvullende afspraken zijn  gemaakt over 
renovatie van de woningen in deze flat. Dit 
toont aan dat als bewoners samenwerken 
er  betere afspraken met de corporatie 
mogelijk zijn. Meer dan 70 procent van de 
bewoners heeft ingestemd met dat 
voorstel, een wettelijke voorwaarde voor 
Portaal om te kunnen renoveren. De SP 
hoopt dat de werkzaamheden voorspoedig 
zullen verlopen, zonder klachten van de 
betrokken bewoners. En bovendien zal de 
SP de uitvoering in de praktijk nauwlettend
blijven volgen.

De aanvullende afspraken tussen Portaal en
Reigerhorst-bewoners hebben met name 
betrekking op de controle van Portaal dat 
de werkzaamheden binnen de gestelde 
termijn van 3 weken worden voltooid en 
dat de uitvoering daarvan zonder schade 
voor de bewoners wordt uitgevoerd en 
eventuele schade wordt vergoed. Over de 
voortgang van de werkzaamheden in de 
flat zal wekelijks overleg zijn tussen 
bewoners en Portaal, zodat mogelijke 
klachten snel worden opgelost. Een heikel 
punt, de financiële vergoeding aan 
bewoners voor de overlast, blijft helaas 
voor de bewoners ongewijzigd ten opzichte 
van de eerder gerenoveerde flats in de 
Slaaghwijk. Toch blijkt wel dat het 
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oorspronkelijke verzet van bewoners 
uiteindelijk per saldo zinvol is geweest.

Tegen de achtergrond van de reeds in 2014
en 2015 door Portaal uitgevoerde renovatie
van de flats in de Slaaghwijk is het 
voorlopige resultaat in de Reigerhorst goed 
te noemen. Bewoners van de flats die toen 
in meerderheid hebben ingestemd met het 
renovatievoorstel van Portaal, waren in 
ruime meerderheid niet tevreden met de 
wijze waarop de renovatie is verlopen. Aan 
de hand van signalen hierover heeft de SP 
in deze jaren onderzoek gedaan naar de 
ervaringen rondom de renovatie door 
Portaal aan de Sperwerhorst, de 

Kraaienhorst, de Havikshorst, de 
Milanenhorst, de Smellekenhorst, de 
Uilenhorst en de Wiekelhorst. Portaal heeft 
aangegeven inmiddels te hebben geleerd 
van de ervaringen met de renovatie van 
deze flats. De SP verwacht daarom dat de 
werkzaamheden in de Reigerhorst voor de 
bewoners positiever verlopen, dan volgt uit
de ervaringen van de huurders van Portaal 
uit 2014 en 2015.
 
De resultaten van het onderzoek in de 
Slaaghwijk zijn te vinden op leiden.sp.nl.

Under Circumstances: SPeerpunt de kunst en politiek café

Op 7 oktober hebben we een dubbel nummer met de opening van de expositie en 
Under circumstances met werken van Phil Demise Smith en Candyce Brokaw, en ons 
politiek café met Amerikanist in de dop Jasper Maassen over de verkiezingen in de 
Verenigde Staten.
 
Phil Demise Smith (geboren in 1947 in de 
Bronx) is onder meer dichter, musicus en 
schrijver. Nadat zijn baan als leraar voor 
moeilijk opvoedbare kinderen is 
wegbezuinigd, is het moeilijk overleven in 
de neoliberale Amerikaanse omstandig-
heden zonder pensioen en zonder sociaal 
vangnet. Met schilderen begon hij in 1987. 
Zijn eigen, natuurlijke stijl kan in verband 
worden gebracht met die van de Duitse 
expressionisten, Kandinsky, Dubuffet, de 
Cobragroep en Art Brut / Outsider Art. Zijn 
werk is vaak tentoongesteld in de VS en in 
Europa, zoals in 2012 in het Musée de la 
Création Franche nabij Bordeaux. Nu dus in
Leiden, bij de SP. ‘Mijn schilderwerk is een 
uitbreiding van mijn UniVerse, het ene 
gedicht dat ik schrijf in de vorm van mijn 
leven. Vaak schilder ik mezelf een hoek in 
probeer dan een uitweg te creëren.’

Candyce Brokaw is een New Yorkse 
overlever van geweld en misbruik. Op haar 
38ste stortte ze in en begon obsessief te 
tekenen. Ophouden kan ze sindsdien niet 
meer. In 1997 was ze een van de 
oprichters van de Survivors Art Foundation 
‘om contact te maken met anderen in 

soortgelijke, stille werelden en hun een 
stem te geven’.
Wie de schilderijen en tekeningen van 
Candyce Brokaw nader bekijkt, ontdekt een
wonderland, bevolkt door figuren die in 
elkaar overlopen. Als ze aan het werk is, 
staat de tijd stil. Haar kunst wordt 
gedreven door innerlijke noodzaak en haar 
creaties zijn stromen van haar onbewuste. 
‘Mijn monsters liggen nog op de loer, maar 
mijn schilderkunst helpt ze op afstand te 
houden’.

Op vrijdag 7 oktober om 20:00 wordt de 
tentoonstelling ingeleid door Huib van den 
Wijngaard. Via een skypeverbinding 
proberen we in contact te komen met Phil 
Demise Smith, die op dat moment 
aanwezig is bij de DemoCraze. De expositie
zal lopen tot met 31 december 2016 in de 
SPeer. U bent welkom op 7 oktober om 
19:30.

Aansluitend, vanaf ongeveer 20:30 uur: 
politiek café met SP-bestuurslid en 
amerikanist Jasper Maassen over de 
Amerikaanse verkiezingen.
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Agenda

Vrijdag 16 september ALV

Vrijdag 23 september Let op! De ALV 
voor deze datum gaat NIET door! Een 
nieuwe datum volgt.  

Vrijdag 7 oktober Opening expo Under 
Circumstances in de SPeer, aansluitend 
politiek café met Jasper Maassen. 

Check de website voor updates!

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 

Antoine Theeuwen, 0715215130,
antoine.theeuwen@gmail.com

Natalie Wanga, 0647213123,
nwanga@tomaatnet.nl

Duo-gemeenteraadsleden:

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 11 
oktober 2016 door ons ontvangen te zijn. 
Stuur deze naar kopijoverderooie@gmail.com of 
naar ons partijpand op de Marnixstraat!
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