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SPandoek 

Sinterklaas en zijn vriendjes hebben het land weer verlaten en nu 
kunnen we zijn vriendelijke zwaarlijvige collega uit de noordpool weer 
verwelkomen! Ja mensen zet uw vers afgezaagde dode naaldboom 
weer in huis en stop het vol met lichtjes, kerstballen en andere 
versierselen; de kerst en het oud & nieuw komen eraan!

Maar even zonder gekheid: het is toch, 
voor de meesten van ons, een gezellige tijd 
in deze donkere dagen. In deze jolige 
laatste weken van het jaar kunnen wij ons 
volop vermaken met de lompe tweets van 
president-elect Donald Trump, waarin de 
beste man zich drukker lijkt te maken over 
persiflages van hem op televisie-
programma's als Saturday Night Live dan 
voor zijn komende presidentschap... het is 
maar wat je belangrijker vindt zullen we 
maar denken.

Verder probeert onze eigen premier zich uit 
de 'nee' uitslag van het  Oekraïne referdum 
te redden door het EU verdrag te voorzien 
van een soort bijlage, waarin onder andere 
staat dat het verdrag geen opmaat is naar 
een toetreding tot de EU etc.

En tot slot las ik in het nieuws dat er 
tegenwoordig een stuk of 17(!) 
verschillende fracties zitting nemen in de 
tweede kamer, waarbij sommige bestaan 
uit één enkele 'Den-Haagedis' die 
bijvoorbeeld goed is in kattige blogjes 
schrijven en meer van dat soort types. 

Al met al zijn dat dus behoorlijk wat 
kerstballen en misschien dat er nog een 
paar rotte appels bij zitten, maar daar gaan 
we het nu maar niet over hebben.

Dan rest mij nog om, namens de redactie 
van 'Over de Rooie' u mooie kerstdagen en 
een voorspoedig nieuwjaar te wensen.

Namens de redactie, Simon de Jong

SP Leiden krijgt communicatieteam

Zoals iedere organisatie maakt de SP Leiden gebruik van een veelheid aan kanalen 
om te communiceren met verschillende doelgroepen: de website, Facebook en 
Twitter voor communicatie naar buiten, en e-mails en de Over de Rooie voor 
communicatie met leden. 

Het communicatieteam is opgericht om 
ervoor te zorgen dat deze kanalen beter 
benut worden en om de informatie-
voorziening vanuit het afdelingsbestuur en 
de gemeenteraadsfractie te stroomlijnen. 
Een aantal huidige actieve SP-leden, die 
zich (vaak al jarenlang) inzetten om deze 
kanalen te benutten, heeft zich verenigd 
om werk te maken van een 
gemeenschappelijke en doelgerichte 
aanpak van communicatie met leden en 

naar buiten toe. De vraag is “welke 
boodschap willen wij uitstralen?” staat 
hierbij centraal.

Het communicatieteam bestaat uit de 
volgende personen: Klawa Koppenol, 
Josephine Bronsgeest, Antoine Teeuwen, 
Natalie Wanga, Simon de Jong, Tijmen 
Baarda en Han Dirks.

Tijmen Baarda
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Uitnodiging voor de SP kerstborrel

Op vrijdag 23 december organiseert de SP Leiden een gezellige informatieve avond 
over wijn en socialisme met als klap op de vuurpijl een afsluitende kerstborrel! 

2016 was voor SP Leiden een bewogen 
jaar. Dankzij onze wethouder, raadsleden, 
actievoerders op straat, ROOD-jongeren, 
medewerkers van onze Hulpdienst en alle 
andere leden die zich vrijwillig inzetten 
voor de partij en de afdeling, hebben we 
onze invloed als tweede partij van de stad 
bestendigd. Met vertrouwen in onze idealen 
gaan we het nieuwe jaar in en we doen dat 
met een  nieuwe afdelingsvoorzitter.

We wensen u een uitstekend 2017! Het 
wordt een belangrijk jaar, met Tweede 
Kamerverkiezingen op 15 maart. Helpt u 
mee Nederland socialer te maken? Dat kan 
al heel simpel door straks de 
verkiezingsposter op te hangen achter een 
raam. Vertel vrienden en kennissen over 
het goede werk van de SP. Hebt u 
daarnaast zin iets actiever mee te doen 
met de campagne? Er valt van alles te 
doen: folderen, flyeren, plakken, een 

marktkraam bemensen. Vele handen 
maken licht werk en het is nog gezellig 
ook.

Maar allereerst nodigen we u graag uit voor 
de kerstborrel in ons partijpand De SPeer. 
Paul Day, coördinator van de SP-
Hulpdienst, zal zich voor de gelegenheid 
van een andere kant laten zien. Behalve 
onvermoeibare dienstverlener en 
bemiddelaar is hij namelijk ook nog 
gediplomeerd vinoloog oftewel 
wijndeskundige. Hij laat ons proeven en 
horen wat ‘Wijn en socialisme’ met elkaar 
te maken hebben.

Kerstborrel op vrijdag 23 december, 
vanaf 19.30 u. Iedereen is welkom! 
Partijgebouw de SPeer, 
Marnixstraat 18, Leiden

Begroting Leidse gemeenteraad voor 2017
 
In de vergaderingen van de Leidse gemeenteraad van 11 oktober en 10 november 
werd de begroting voor 2017 besproken. Voor het eerst in de geschiedenis van de 
stad hebben alle politieke partijen van tevoren elkaars wensen en plannen 
bestudeerd om gezamenlijk tot een nuttige besteding van het budget te komen. Zo 
werd voorkomen dat er maar één of twee voorstellen aangenomen werden waarna 
het geld alweer op zou zijn.
 
Hoewel de landelijke overheid blijft 
bezuinigen op de gemeenten staat Leiden 
er dankzij deze onderlinge samenwerking - 
in de raad, in het college en in de 
ambtenarij, maar ook met andere partners 
en de inwoners van de stad - goed voor. Er 
wordt minder geld verspild aan slecht 
doordachte projecten en er komen steeds 
meer werkbare en succesvolle projecten 
van de grond. Wat het bijzondere is aan al 
deze vormen van samenwerking is dat er 
vaak tegelijk kleinschaliger gewerkt wordt 
maar groter gedacht. Het werk wordt 
verricht op het niveau van de cliënt, het 
gezin, de straat of de wijk. In groter 
verband wordt vaker de samenhang gezien 
tussen allerlei zaken: waar vroeger de 
verschillende beleidsterreinen los van elkaar 
stonden wordt nu steeds meer de 
onderlinge samenwerking gezocht.

De effecten van deze aanpak zijn al te 
merken in het huidige zorgaanbod, maar 
ze komen ook duidelijk naar voren in het 
duurzaamheidsprogramma van de stad 
Leiden. In de begroting voor 2017 is 
afgesproken is dat aan alle nieuwe 
beleidsplannen eisen worden gesteld voor 
wat betreft duurzaamheid en biodiversiteit. 
Leiden zou hiermee zo maar eens de 
duurzame koploper van Nederland kunnen 
worden!

Overige wijzigingen op de begroting die de 
SP belangrijk vindt zijn:

- het stoppen met de nullijn in 
subsidies, wat betekent dat subsidies voor 
allerlei organisaties weer meegroeien met 
de inflatie;
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- het terugdraaien van de bezuiniging 
op handhaving in de openbare ruimte, 
waardoor er beter toezicht gehouden kan 
worden;
- het weer afschaffen van het tarief 
van 30 euro voor het laten ophalen van 
grofvuil;
- er is tijd en geld gereserveerd voor 
het maken van plannen voor een park bij 
De Vliet;

- extra geld voor de daklozenopvang 
voor één jaar, om de onverwacht grote 
toestroom van mensen aan te kunnen; 
- ruimere openingstijden van de 
bewaakte fietsenstallingen bij Leiden 
Centraal; 
- geld voor betere afhandeling van 
klachten over de openbare ruimte door 
Stedelijk Beheer.

Julian van der Kraats

Het OdR Jaar overzicht!

Zo tegen het eind van het jaar is het gebruikelijk om eens terug te kijken. Hierbij een 
poging van ons (de redactie) eens terug te kijken in wat er het afgelopen jaar is 
langs gekomen bij Over de Rooie (ook wel OdR geheten)!

Het jaar begon met gedoe in Keulen. En 
wat betreft het politiek café met Monir 
Goran en Baban Kirkuki die hun vlucht 
verhaal deden. Februari had de primeur 
met de eerste OdR koopjeskrant. Heeft 
iemand Paul nog gevraagd wat er van de 
koelkast is geworden? Maart: Anne-Marie 
Mineur kwam ons bezoeken in het Politiek 
café en Paul Day luchtte zijn hart over het 
nieuwe online belasting aangifte systeem. 
Ik hoop dat alle mensen toch nog geholpen 
konden worden door de hulpdienst! In April 
hadden we een mooi verslag over een 
inspirerend politiek café waarin onder 
andere The Free voice of Labor, een 
documentaire over de anarchistische, 
Jiddischtalige krant Die Freie 
Arbeitersstimme uit New York. Soms 
krijgen we triest bericht: in Juni kregen we 

van Fenna Vergeer e.a. een in memoriam 
voor Pieternel De Zwart - Honders. In juli 
was de start (in Leiden) van de campagne 
voor het nationale zorgfonds (heeft U zich 
al laten horen?). Na de zomer starten we in 
September met een artikeltje over de 
inspanningen van Han Dirks om de 
huisvesting in Leiden te verbeteren (zet 'm 
op Han!). Natuurlijk zitten ook de andere 
SP-ers in Leiden niet stil: in oktober kreeg 
Julian van der Kraats de Klare taal bokaal. 
Ook hadden we intussen, na een lang en 
bevlogen voorzitterschap van Martine 
Marijt-Mergler een nieuwe voorzitter 
gekregen: Sander Sauvé stelde zich voor 
(was er iemand die hem nog niet kende?). 
In november tenslotte mochten we Natalie 
Wanga terug begroeten na een aantal 
maanden van ziekte verlof!
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Gezocht: schoonmaakhulp voor de SPeer en DTPers!

Binnen de SP zijn allerhande klusjes te doen. Vindt U schoonmaken leuk? We kunnen 
hulp gebruiken bij het schoon en netjes houden van de SPeer, ons partijgebouwtje in 
Leiden! Zit U liever achter de computer en heeft U ervaring met tekst of grafisch 
werk? We zoeken DTPers !

De Speer bestaat uit een grote zaal, twee 
kantoortjes, een keuken, een halletje en 
twee wc's. Deze hebben een paar keer per 
maand een schoonmaakbeurt nodig.  

Mocht er iemand een uurtje over hebben in 
de week, dan kunt u zich aanmelden bij 
Maarjolijn Theunisz (071 4031229,
maarjolijn@gmail.com)!

Voor ons nieuwe communicatie team zijn 
we ook op zoek naar enthousiaste leden die 
foto's en filmpjes willen maken voor de 
OdR, onze website en Facebook. Ook 
zoeken wij DTP'ers die ons kunnen helpen 
met de opmaak van de OdR nieuwe stijl!

Stuur een berichtje naar: Klawa Koppenol 
(klawa.koppenol@gmail.com)

Helpt u mee de Tribunes klaar te maken voor bezorging?

Ook in het nieuwe jaar vouwen vrijwilligers, eens per maand op een dinsdagmorgen, 
de tribunes voor de leden. Wij kunnen ook in 2017 de hulp van nieuwe vrijwilligers 
gebruiken.

In de vorige OdR stond ook een stukje over 
de vouwdagen. Bij deze treft u ook alle 
vouwdagen van 2017. 
Het gaat om de volgende data:
Dinsdag 17 januari
Dinsdag 7 februari
Dinsdag 7 maart
Dinsdag 4 april
Dinsdag 9 mei
Dinsdag 13 juni
Dinsdag 11 juli
Dinsdag 12 september
Dinsdag 10 oktober
Dinsdag 7 november
Dinsdag 5 december.

Op deze dagen vouwen we vanaf 9.00 
's ochtends tot ongeveer 12.00 uur. Dat 
hangt af van het aantal mensen dat helpt. 

Het is altijd gezellig, voor koffie en thee 
wordt gezorgd! 

Aanmelden kan bij de foldercoördinator 
Dirk van den Berg, op 06 549 222 38, of 
dirkvdberg.sp@gmail.com. 
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Agenda

vrijdag 23 december: Kerstborrel op de 
SPeer, vanaf 19:30!

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, 0615699659, 
thomas-tennisser@hotmail.com

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

Rood:  
Thomas van Halm, zie boven

Hulpdienst: 
hulpdienstspleiden@gmail.com,
0646653316

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

Bestuur

Voorzitter:
Sander Sauvé, 0630731040, 
alex.sauve@gmail.com

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, zie linkerkolom

Ruben Verhasselt, ledenbezoek, politiek café, 
SPeerpunt de Kunst, 0715131972,  
ruben.verhasselt@scarlet.nl

Antoine Theeuwen, zie linkerkolom

Maarjolijn Theunisz, ledenbezoek buitengebied
0629340307, maarjolijn@gmail.com

Klawa Koppenol, communicatie
0648125509, klawa.koppenol@gmail.com

Gabriël Theunisz, ondersteuning 
organisatiesecretaris, contactgegevens zie
Maarjolijn Theunisz

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

Kopij is welkom en dient op zondag 8 
januari 2017 door ons ontvangen te zijn. 
Stuur deze naar kopijoverderooie@gmail.com of 
naar ons partijpand op de Marnixstraat!
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