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BUURTBEWONERS
WINNEN IN DE WIPSTRIK
IN GESPREK MET TWEE BUURTACTIVISTEN
In de Wipstrik is een prachtige speeltuin
waar al generaties lang Zwolse kinderen
spelen en hun ouders samenkomen.
Middenin de speeltuin stond een
speelschip dat hard aan vervanging toe
was. Bewoners van de Wipstrik hebben
anderhalf jaar geld ingezameld voor een
nieuw speelschip. Met succes! Daarom
gingen wij in gesprek met Wilko en
Vanessa Velthuis, de drijvende krachten
achter deze actie.
››Er staat een mooi nieuw speelschip voor
de deur. Wat was jullie eerste stap?
Wilko: ‘Het schip is van de wijkvereniging en
we moesten als buurt geld voor een nieuw
schip bij elkaar krijgen. Een buurman die
geld had ingezameld voor een goed doel wist
hoe je een collecte moest aanvragen.
Zo begon het.’
››Toen zijn jullie met 25 mensen de buurt
ingegaan om te collecteren. Hoe kregen
jullie zoveel mensen bij elkaar?
Vanessa: ‘De Wipstrik is een hechte buurt.
Buurtbewoners onderhouden samen de
speeltuin en kennen elkaar. We vroegen
bekende vrijwilligers en vaste bezoekers van
de speeltuin om te helpen. Met de kinderen
haalden we door weer en wind ongeveer
3.400 euro op. We schreven goede doelen
aan en onze werkgevers. Veel bedrijven wilden geld storten, prijzen schenken voor een
bingo of sponsoren met machines.
Zo haalden we met de buurt bijna 15.000
euro op.’
››Jullie moesten 35.000 euro bij elkaar
krijgen, dus jullie waren er nog lang niet.
Hoe ging het verder?
Wilko: ‘De gemeente wilde al meebetalen
en we verwachtten dat de provincie ook zou
meebetalen. Dat viel vies tegen, want de
provincie werkte juist voor geen meter mee.
Zo zaten we met een groot tekort. Net toen
we het wilden opgeven gaf de SP aan ons te

Wilko (tweede van rechts) en Vanessa
(midden) met andere buurtactivisten en
SP’ers bij het nieuwe speelschip.
De Wipstrik ontvangt de SP-Buurtbokaal
voor haar geslaagde actie.
In het midden SP-voorzitter Ron Meyer.

willen helpen. Samen met de SP haalden we
441 handtekeningen op om aan te bieden
aan de provincie. De SP hielpen ons verder
met het opstellen van een bezwaarschrift en
vooral ook door hoop te houden. Zo hebben
we uiteindelijk toch het geld bij elkaar
kunnen krijgen.’
››De provincie kwam niet over de brug
en het was spannend of het ging lukken,
maar toen legde de gemeente Zwolle
het resterende bedrag op tafel. Wat een
verrassing!
Vanessa: ‘Ja, net op tijd om het schip te
bestellen, zodat we het konden openen
tijdens ons jubileumfeest in september.
We zijn blij dat de gemeente Zwolle ons

uiteindelijk uit de brand hielp en trots dat
de buurtbewoners van de Wipstrik dit door
hun strijdlust voor elkaar hebben gekregen!’
››Hebben jullie tips voor mensen die
net als jullie in actie willen komen voor
verbeteringen in hun buurt?
Wilko: ‘Jazeker! Ga langs de deuren om
mensen te vragen of ze willen helpen met
concrete acties. In je eentje kom je niet ver,
maar samen sta je sterk. Probeer ook je
acties leuk te maken! Zonder hard werken
kom je nergens, maar om het vol te houden
moet het ook gezellig zijn. Je moet ook niet
vergeten om de media in te lichten over je
actie, bijvoorbeeld door persberichten naar
kranten te sturen. En neem contact op met
de SP Zwolle. Ze helpen jullie graag.’ •

z

STEUN VOOR STAKENDE
BUSCHAUFFEURS
BESTE ZWOLLENAREN,
Op 21 augustus sprak ik in Zwolle over
de staat van ons land aan de hand
van mijn boek Grip. De zaal in het
Dominicanenklooster puilde uit en
er moesten stoelen worden bijgezet!
Geweldig! Dat gebeurde ook in Gouda
en Heerlen. Hartje zomer kwamen
honderden mensen bijeen om over
een rechtvaardiger land te praten.

SAMEN STAAN WE OP
Dit betekent dat er nieuw elan in lucht
hangt. Je ziet het aan de actievoerende
politieagenten, metaalwerkers, leraren,
automonteurs en studenten. Mensen
hebben behoefte aan een groter verhaal
voor de toekomst. Ze pikken de bestaande
arrogantie van de macht niet langer. Mensen zien dat zij voor elk beetje respect en
waardering moeten knokken, terwijl de
aandeelhouders van Shell en Unilever aan
een telefoontje aan Rutte genoeg hebben
om miljardencadeaus te krijgen.

TIJD VOOR RECHTVAARDIGHEID
Dat verandert niet vanzelf. Daarvoor
zullen we samen moeten opstaan. We
zullen bondgenootschappen van allemaal
verschillende mensen moeten sluiten.
Daarom zijn wij een nieuw overkoepelend
initiatief gestart: Tijd voor Rechtvaardigheid. Voor iedereen die gelooft dat ons
land veel rechtvaardiger kán. Of je nou SP
stemde, ChristenUnie of helemaal niet:
als je gelooft in een rechtvaardiger land
waarin de macht niet ligt bij aandeelhouders van Shell en Unilever, dan hebben
we jouw hulp nodig!

Het afgelopen jaar heeft de SP Zwolle
geknokt voor goed openbaar vervoer
met eerlijke arbeidsvoorwaarden
voor de buschauffeurs en een normale
dienstregeling. Buschauffeurs moesten
onveilig hard rijden om hun dienstregeling te halen. Een rood licht of een open
brug zorgde al voor een vertraging die
niet meer in te lopen viel. Bussen vielen
uit zodat reizigers hun aansluiting misten. Daarom staakten buschauffeurs en
steeds was de SP erbij.
Na meerdere maanden actievoeren kregen
buschauffeurs in juli een nieuwe cao! De SP
feliciteerde hen door hen een taart aan te
bieden. Nu houden we met buschauffeurs
scherp in de gaten of de beloofde verbeteringen er daadwerkelijk komen. SP-actiecoördinator Robert Bos: ‘We spraken maandenlang
met buschauffeurs op straat, aan de telefoon
en onder vier ogen. We leerden dat dit
verhaal over meer gaat dan alleen arbeidsvoorwaarden.’ Vervoersbedrijven moeten
concurreren en daarom snijden ze in salarissen en arbeidsvoorwaarden en maken ze de
dienstregeling onmogelijk krap.

‘Maar dat ligt niet alleen aan de vervoers
bedrijven,’ aldus Bos: ‘De provincie Overijssel gaat over het OV en door haar asociale
manier van aanbesteden maakt zij dat
vervoerders niet anders kunnen. Dat moet
anders.’ Daarom boden SP’ers en buschauffeurs in januari een rapport aan de provincie
aan en voerden zij actie bij het provinciehuis. Bos: ‘De nieuwe cao is een succes voor
de chauffeurs en de reizigers. Nu moeten
we ons richten op de provincie, want daar
wordt de volgende slag gewonnen!’ •

SP ZWOLLE BETREKT PARTIJPAND

GRATIS WELKOMSTPAKKET
Overal in het land zullen we mensen bij
elkaar brengen en alternatieven presenteren. Denk en doe mee! Word ook een
Vriend voor Rechtvaardigheid via
tijdvoorrechtvaardigheid.nl en ontvang
een gratis Rechtvaardigheidspakket.
Hartelijke groet,
Ron Meyer
Voorzitter SP

Zwolse SP heeft meer ruimte nodig.

De Zwolse SP heeft vanaf november een
eigen pand aan de Willemsvaart 16A.
Afdelingsvoorzitter Simon Zandvliet:
‘Steeds meer mensen worden actief voor
de SP en daardoor groeit onze afdeling
uit haar jasje. De ruimte in het stadhuis
werd veel te krap en daarom besloot het
afdelingsbestuur op zoek te gaan naar een

grotere ruimte.’ Die ruimte is nu gevonden.
Zandvliet: ‘Ons nieuwe pand is een plek
waar SP’ers samen kunnen komen maar ook
een plek waar Zwollenaren terecht kunnen
bij onze Hulpdienst (zie ook het stukje op de
volgende pagina). Onze mede-Zwollenaren
zijn van harte welkom om een keer een kop
koffie te komen drinken!’ •

NIEUW STADSBESTUUR:

GEEN GELD VOOR ZWOLLENAREN,
WEL VOOR POLITICI!
Na de gemeenteraadsverkiezingen in
maart werd een nieuw stadsbestuur
gevormd van VVD, ChristenUnie,
Swollwacht en GroenLinks. Ondanks de
grote verkiezingswinst van de ‘sociale’
partijen GroenLinks en Swollwacht is
het collegeakkoord asociaal rechts.
De komende jaren wordt er bezuinigd op
de wmo en jeugdzorg – noodzakelijke hulp
die Zwollenaren direct raakt! Terwijl er
zogenaamd geen geld is voor broodnodige

zorg is er wél ruim een half miljoen per jaar
voor een extra wethouder. Ook is er twee
ton per jaar voor ‘extra ondersteuning’
van politieke partijen. De SP-fractie heeft
tegen deze asociale plannen gestemd en
presenteert alternatieven bij de begroting
voor volgend jaar. Hopelijk kiezen andere
partijen met de SP voor een sociaal
Zwolle, waar het geld niet naar overbodige
bestuurders gaat maar naar mensen die het
nodig hebben. Samen zorgen we voor een
rechtvaardig Zwolle. •

SP-JONGEREN IN ACTIE TEGEN HUISJESMELKERS
Eerder dit jaar oordeelde de rechter
dat Maxx Vastgoed illegale kosten in
rekening bracht bij het aanbieden
van woningen. ROOD Zwolle, de
jongerenafdeling van de SP, is het zat
en heeft een meldpunt voor huurders
geopend.
Het is verboden bemiddelingskosten te
rekenen voor woningen die namens een
verhuurder worden aangeboden, maar Maxx
Vastgoed en andere verhuurmakelaars lappen de regels aan hun laars en laten nieuwe
huurders regelmatig een volle maand huur
aan bemiddelingskosten betalen. ROOD
Zwolle heeft daarom een meldpunt voor
huurders geopend. Samen kunnen we deze
praktijken stoppen! Heb jij ook onterecht
bemiddelingskosten betaald? Stuur dan
een mailtje met met je naam en adres naar
huisjesmelkerzwolle@outlook.com en we
helpen jullie je geld terug te krijgen! •

De nieuwe generatie maakt een beter Nederland!
Ben je tussen de 14 en 28 jaar en wil je meedoen?
Stuur dan een mailtje naar roodzwolle@sp.nl
of kijk op rood.sp.nl

SP HULPDIENST
DE SP HELPT U GRAAG!
Iedereen kan wel eens hulp gebruiken. Daarom heeft de SP
Zwolle een hulpdienst die ondersteuning kan bieden als u
problemen heeft met uw baas of verhuurder, met de gemeente
of de belasting. We kunnen ook helpen bij vragen over bijvoorbeeld consumentenzaken, ondersteuningsregelingen van

de gemeente en met sollicitatietrainingen of het invullen van
documenten.
De Hulpdienst is toegankelijk voor iedereen, SP-lid of niet!
Heeft u een hulpvraag? Neem dan contact op via 06 3955 0536
of hulpdienstzwolle@sp.nl •

RUTTE OF
RECHTVAARDIGHEID
In maart zijn er verkiezingen. Dan
kunnen we een belangrijke keuze
maken: kiezen we voor de macht
van het grote geld of kiezen we
voor verandering? Kiezen we voor
Rutte of voor rechtvaardigheid?
Samen kunnen we opstaan voor
een rechtvaardige samenleving.
Dat is hard nodig! Want een
samenleving waarin miljarden
worden weggegeven aan
multinationals, terwijl onze ziekenhuizen moeten sluiten, is niet
rechtvaardig.
Eén ding weet ik zeker: met de
politiek van Rutte zal er geen
rechtvaardigheid zijn. Daarom is
mijn keuze helder.

Lilian Marijnissen
Fractievoorzitter SP

Foto Katrijn van Giel

De jouwe ook?

Sluit je nu aan bij onze beweging en word Vriend voor Rechtvaardigheid.
Je ontvangt dan belangrijk nieuws van Lilian en de SP. En je krijgt een gratis
welkomstpakket thuisgestuurd!
naam
email

postcode

huisnummer

Ik wil lid worden van de SP

Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel op naar: SP, Antwoordnummer 407, 3800 VB Amersfoort
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