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Inspiratie uit de regio

Op 22 april vond de halfjaarlijkse 
regioconferentie, waar alle 
afdelingen uit ZuidHolland aan 
deelnemen, plaats. We 
bespraken de plannen om het 
komende jaar de buurten in te gaan en een 
miljoen mensen te spreken. Eens in de zes 
weken heb ik een zogenaamd regiooverleg. Met 
de afdelingen Alphen aan de Rijn, Zuidplas, 
Gouda en Voorschoten kom ik bijeen onder 
leiding van regiovertegenwoordiger Thijs 
Coppus. Ik moet eerlijk bekennen dat ik mij in 
het begin afvroeg wat het regiooverleg voor 
meerwaarde zou hebben. Moet je als SP’er niet 
vooral actie voeren en minder overleggen? Toch 
blijken het regiooverleg en de regioconferentie 
juist een enorme toegevoegde waarde te 
hebben. Neem Gouda. Naar aanleiding van 
doden als gevolg van onveilige verkeerssituaties 
heeft de afdeling de gevaarlijkste plekken in de 
stad in kaart gebracht. Op basis van het 
onderzoek gaat de SPGouda actie voeren om 
deze plekken weer veilig te krijgen. Of neem 
Den Haag met Harry de straatveger. Harry werd 
ontslagen als straatveger. Vervolgens moest hij 
in het kader van de Participatiewet… de straten 
vegen! Alleen zo kon hij zijn bijstandsuitkering 
behouden. SPDen Haag heeft tegen dit soort 
praktijken succesvol actie gevoerd. Ik denk dat 
het heel goed is om in de regio rond te kijken en 
te zien wat de andere afdelingen doen. Laten we 
elkaar dus zoveel mogelijk opzoeken en van 
elkaar leren. 
Sander Sauvé, voorzitter

De SP in Leiden en omgeving

Kun je een zonnetje in 
het zonnetje zetten? 
Jawel, want dat is Lily, 
het zonnetje in SPeer 
aan de Marnixstraat te 
Leiden. Drie jaar geleden 
is zij begonnen als 
secretaresse, 
receptioniste van de SP 
Hulpdienst. En dat 
geheel op eigen initiatief! 
Gemiddeld twee dagen 
per week runt zij, zoals 
ze het zelf het liefst noemt, haar tokootje. Ze 
plant afspraken met de medewerkers van de 
hulpdienst in. Zorgt voor een lekker bakkie 
koffie of thee, staat bezoekers te woord en zorgt 
ervoor dat ze zich op hun gemak voelen. 
Heel sociaal dus!
Wilt u, net als Lily, dat Leiden een sociale stad 
blijft en dat wethouder Roos en de SPfractie 
door kunnen blijven gaan met hiervoor te 
knokken? Meld u dan aan als vrijwilliger! U 
wordt niet meteen in het diepe gegooid, maar na 
een professionele voorbereiding weet u precies 
hoe u zich straks in kunt zetten voor de SP. 
Want Leiden heeft de SP nodig!

Vrijwilliger in het zonnetje: 
Lily Karaman

Uitgave van de SP Leiden • Facebook: facebook.com/SPLeiden277015828628 • Twitter: @SPLeiden

Telefoonnummer hulpdienst (zie achterzijde)

0646653316



Tekst:Antoine Teeuwen

Nadat in 2010 de Merenwijk massaal was uit 
gerukt om aan de provincie duidelijk te maken 
dat het natuurgebied ten noorden van de wijk, 
de Kagerzoom, behouden moest worden en er 
geen plaats geboden moest worden aan een 
commerciële jachthaven op die plek, ging het 
plan van tafel.
Nu, zeven jaar later, is het gebied door de 
provincie verkocht aan de gemeente Teylingen 
voor één euro. En opnieuw ontstaan aan de 
tekentafels van de ambtenaren allerlei ideeën 
om van de Kagerzoom een recreatief gebied te 
maken, en dat terwijl het een uniek natuur 
gebied is waar iedere dag talloze mensen 
gebruik van maken om er te fietsen of te 
wandelen, of om zich gewoon even te 
onttrekken uit het stadse en zich terug te vinden 
in dit oerhollandse polderlandschap van water, 
wind en: heel veel vogels.

Praten mèt in plaats van praten over. Weten 
waar je het over hebt en wat er moet gebeuren 
omdat de ervaring van de mensen zèlf centraal 
staat. Een belangrijk uitgangs punt dat de 
laatste jaren in Leiden steeds meer vorm krijgt. 
Wat me daarbij opvalt is dat volwassenen nog 
niet zo automatisch aan kinderen en jongeren 
denken. Terwijl ook kinderen en jongeren heel 
goed kunnen aangeven waar zij mee geholpen 
zouden zijn. En zelf vaak hele goede, creatieve 
ideeën hebben. 
Kinderen en jongeren een stem geven is dan ook 
een belangrijk doel in mijn werk.
Er zijn vele mooie voorbeelden van kinderen en 
jongeren die zich in Leiden inzetten. Een nieuw 
voorbeeld daarvan is de Raad van kinderen die 
onlangs in Leiden van start is gegaan. Een 
initiatief van de Missing Chapter Foundation en 
Unicef. 
Nee, geen gemeenteraad van kinderen of iets 
dergelijks, maar een groep kinderen met hele 
verschillende achtergronden, die meedenken 
met organisaties bij het oplossen van 
maatschappelijke problemen. Volwassenen die 
geïnspireerd worden door de creatieve denk 
kracht van kinderen, daar hebben we allemaal 
plezier en voordeel van. 

Pareltjes van Leiden  Maandelijkse column SPwethouder Roos van Gelderen

Op de startbijeenkomst ging het 
over het onderwerp armoede. 
Kinderen die dit zelf moeten mee 
maken vertelden erover, andere 
kinderen dachten mee in 
oplossingen. Daarbij bleek dat ook 
bij kinderen (net als bij veel 
volwassenen) schaamte een grote rol speelt. 
"Dat m'n vriendjes voor de deur staan om te 
vragen of ik mee naar de bioscoop ga. En dat ik 
dan een smoes verzin waarom ik niet mee kan 
gaan....". Het was zo ontroerend om te zien hoe 
kinderen hierover praatten.  
Het is op zichzelf al erg als mensen dit moeten 
meemaken, maar door schaamte wordt nog te 
vaak geen, of te laat, hulp gezocht. Armoede 
moet bestreden worden, het is toch ongelofelijk 
dat mensen dit mee moeten maken in een 
welvarend land als Nederland. 

Leiden zal in ieder geval alles op alles zetten om 
armoede (en schulden!) te voorkomen en 
bestrijden. Met goede plannen die ècht helpen 
omdat het plannen zijn van de mensen zelf, van 
jong èn oud. 

Houd  de  Kagerzoom Groen!

Net als zeven jaar geleden is in de wijk het verzet 
weer aan het groeien. Inmiddels zijn 5000 folders 
verspreid en is er een buurtavond belegd in 
basisschool de Tweemaster.
Hier kregen zo'n 100 buurtbewoners een 
presentatie over de natuurwaarde van het gebied 
en over de plannen van de gemeente Teylingen, 
 die zich ontvouwen met als eerste het aanleggen 
van een skeelerbaan in een hoek van het 
Kagerzoomgebied. Bomen zijn al gerooid zonder 
kapvergunning en de plannen worden de mensen 
met de tactiek van de voldongen feiten door de 
strot geduwd. Aan het eind van de avond hebben 
21 mensen zich aangemeld om – samen met de SP 
– actie te voeren. In de eerste plaats betekent dit: 
handtekeningen ophalen voor een petitie, waarmee 
we een uniek stukje natuur hopen te kunnen 
beschermen. Doet U ook mee?
Meer informatie of aanmelden voor acties kan bij 
Antoine Theeuwen, 0715215130 
Kijk ook eens op: https://skeelerbaannee.com/



Huurders kunnen echter geen gebruik maken 
van bovengenoemde regeling en daar wil de SP 
iets aan gaan doen.
De harde (bezuinigings)maatregelen van het 
huidige kabinet hebben in de afgelopen jaren tot 
minder sociale huurwoningen en stijgende 
huurprijzen geleid. Veel huurders kunnen 
nauwelijks nog het hoofd boven water houden. 
Juist zij moeten ook de mogelijkheid krijgen om 
door middel van verduurzamingsmaatregelen 
hun kosten omlaag te brengen. Het is een win
win situatie: zowel voor de milieu en 
duurzaamheidsdoelen maar ook voor de 
huurder.
Wethouder Dirkse heeft gehoor gegeven aan het 
verzoek van de SP Leiden en heeft toegezegd 
om vóór de zomer van 2017 te komen met een 
rapportage over het gebruik van het 
duurzaamheidsfonds ‘Investeren in thuis’ door 
huurders. Aan de hand van dit onderzoek 
kunnen we te weten komen of huurders goed op 
de hoogte zijn van de subsidiemogelijkheden 
indien nodig aanvullende maatregelen 
voorstellen.

Duurzaamheid en Biodiversiteit als uitgangspunt van beleid
Tekst: Natalie Wanga

Tijdens de coalitieonderhandelingen in 2014 
heeft de SP Leiden ook op het gebied van 
duurzaamheid, groen, biodiversiteit, milieu en 
leefomgeving flink onderhandeld. En met succes!
Het resultaat van de onderhandelingen begint de 
inwoner al steeds meer terug te zien in de 
openbare ruimte. Er is veel geld beschikbaar 
voor lokale, wijkgerichte  duurzaamheids
projecten, op gebied van wonen, verkeer en 
vervoer en afvalverwerking. Ook geeft Leiden 
aanzienlijk meer geld uit aan groen en 
duurzaamheid.
De SP Leiden is er trots op dat het  gemeente 
beleid op het gebied van duurzaamheid letterlijk 
voortkomt uit het verkiezingsprogramma van de 
SP. Zowel het ambitiedocument Leiden 
Duurzaam 2030 als de Duurzaamheidsagenda 
Leiden 20162020 weerspiegelen het 
verkiezingsprogramma van de SP Leiden.
In een vergadering van de raadscommissie 
Leefbaarheid en Bereikbaarheid van januari jl. 
werd de Subsidieverordening Duurzaamheid 
fonds 20152018 behandeld. 
Doel van deze verordening is scholen te 
stimuleren tot verduurzaming en zo veel 
mogelijk inwoners van Leiden aan te sporen hun 
huizen energiezuiniger te maken.
De SP is zeer te spreken over de inzet en 
resultaten van het college wat betreft de aanpak 
van de duurzaamheidsdoelen voor zowel de 
particuliere huiseigenaren als scholen.

In de nacht van 17 op 18 juni, in het weekend voorafgaand aan 
Wereld Vluchtelingendag (20 juni), organiseert Stichting Vluchteling 
voor de zevende maal De Nacht van de Vluchteling.

Sinds de Tweede Wereldoorlog waren er niet meer zoveel mensen op 
de vlucht voor oorlog, geweld en onderdrukking als vandaag. Het gaat 
om maar liefst 65,3 miljoen mannen, vrouwen en kinderen, wat 
betekent dat 1 op 113 mensen wereldwijd een vluchteling is. Zoals in 
bijvoorbeeld Afghanistan, Libanon, Nigeria, Syrië of Somalië. Al deze 
mensen hebben dringend hulp nodig: onderdak, drinkwater, 
noodvoeding en medische zorg. 

Om het geld hiervoor bij elkaar te brengen kun je meelopen met de Nacht van de Vluchteling en je 
laten sponsoren.

Het startschot klinkt stipt om middernacht op de drie startlocaties in Amsterdam, Rotterdam en 
Nijmegen. In Amsterdam is er bovendien een 10 kilometer en 20 kilometer loop die starten om 
18:00 uur. De SP Leiden  in de persoon van fractielid Natalie Wanga en bestuurslid Klawa Koppenol 
en hoofd communicatie Joos Bronsgeest  loopt mee op het 20 kilometertraject in Amsterdam. 
Sluit je bij hen aan!

 Kijk voor meer informatie op: https://www.nachtvandevluchteling.nl/.

Loop mee met de Nacht van de Vluchteling!



Contactgegevens afdeling
Website: leiden.sp.nl

Email: leiden@sp.nl

Facebook: facebook.com/SPLeiden

277015828628 • Twitter: @SPLeiden

Afdelingspand “De SPeer”

Marnixstraat 18

2316 EN LEIDEN

Tel.: 0715219153 (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

0646653316

Contactpersoon ROOD, jong in de SP

Thomas van Halm 

thomastennisser@hotmail.com

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 • 0628738588

Ries van Walraven

ries.vanwalraven@planet.nl • 06

57756366

Natalie Wanga

nacwanga@yahoo.com • 0647213123

Antoine Theeuwen (duoraadslid)

antoine.theeuwen@gmail.com • 071

5215130

Thomas van Halm (duoraadslid)

Zie rechter bovenkolom

Wethouder

Roos van Gelderen 

(contact via gemeente; 

Bestuursleden
Sander Sauvé (afdelingsvoorzitter)

alex.sauve@gmail.com • 0630731040

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
Ruben Verhasselt (ledencoördinator)

ruben.verhasselt@scarlet.nl • 071

5131972

Antoine Teeuwen,  zie fractie
Paul Day, zie hulpdienst
Maarjolijn Theunisz

maarjolijn@gmail.com • 0629340307

Klawa Koppenol (communicatieteam)

klawa.koppenol@gmail.com • 06

48125509

Gabriël Theunisz

gth56@casema.nl

De SP in Leiden en omgeving

Hier is de SP! • Agenda SP 
Vrijdag 19 mei in SPeer
Algemene Leden Vergadering SP Leiden. Aanvang 20:00 uur Inloop vanaf 19:30 uur.

Vrijdag 26 mei in Speer
Politiek café met SPgemeenteraadslid Ries van Walraven over SP en integratie.

Ries van Walraven werkt vanaf 2002 als docente Nederlands als Tweede Taal. Zij heeft ervaring met 
cursisten uit alle delen van de wereld en is iedere keer weer verrast door de hartelijkheid en de 
vrijgevigheid van deze mensen. De manier waarop er in Nederland wordt omgegaan met 
vreemdelingen was voor haar een reden om lid te worden van de SP. Sinds 2014 zit ze voor de 
partij in de Leidse gemeenteraad en de raadscommissie Onderwijs en Samenleving. Op vrijdag 26 
mei zal Ries spreken over het onderwerp ‘SP en integratie’. 
Er zullen vragen aan de orde komen als: 

* Wanneer is iemand ingeburgerd en wat is hiervoor nodig?
* Is er een verschil tussen ‘echte’ vluchtelingen en ‘economische’ vluchtelingen?
* Hoe moet Nederland in de komende jaren omgaan met migratie?
* De Leidse aanpak
* Hoe moeten we omgaan met tweede en derdegeneratiemigranten?
* Wordt er in Nederland gediscrimineerd en zo ja, wat doen we hieraan?

Het programma begint om 20.00 uur. De zaal is open en de koffie staat klaar om 19.30 uur.
IEDEREEN WELKOM! VRIJDAG 21 APRIL VANAF 19.30, MARNIXSTRAAT 18, LEIDEN


