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SUPERZATERDAG IN ZWOLLE

SAMEN ZORGEN VOOR
ÉCHTE VERBETERINGEN
Eén zaterdag in de maand komen de SPgroepen uit één provincie samen, om in
één gemeente actie te voeren. In juli was
het de beurt aan Zwolle en trokken ruim
dertig SP’ers de buurt Bollebieste in, om
met bewoners in gesprek te gaan over
wat er goed gaat in hun wijk en stad, en
wat er beter kan.
Sandra Drost, gemeenteraadslid voor de SP:
‘In de gemeenteraad nemen we besluiten die
invloed hebben op alle Zwollenaren. Om dat
werk goed te kunnen doen, moeten we met

mensen in contact blijven. Dat doe je niet
door een onderzoeksbureau een rapport te
laten tikken, maar door zelf de straat op te
gaan. Dat is wat de SP onderscheidt van de
andere partijen en op een superzaterdag als
deze wordt dat goed duidelijk.’
SP’ers gingen met bijna 200 bewoners van
de Bollebieste in gesprek. Uit die gesprekken
kwam een beeld naar voren van een levendige volksbuurt waar bewoners trots op zijn.
Bijna een derde van de gesproken bewoners
woont al langer dan 15 jaar met veel plezier

DE SP HELPT U GRAAG!
Gelijk hebben en gelijk krijgen zijn
twee verschillende dingen. En dat
gelijk krijgen wordt voor gewone
mensen steeds moeilijker nu de sociale
rechtshulp wordt afgebroken. Veel
lokale SP-afdelingen hebben daarom
een Hulpdienst voor mensen die
problemen hebben met hun baas of
verhuurder, met de gemeente of de
belastingen.
De Hulpdienst is toegankelijk voor iedereen,
SP-lid of niet. Je krijgt hier advies of we

verwijzen je door naar een
instantie die beter kan helpen.
Als er meerdere mensen met
vergelijkbare problemen zich
bij ons melden, dan kunnen we
gezamenlijke acties op gang zetten.
Ook de SP Zwolle heeft een eigen
Hulpdienst. Deze is recentelijke vernieuwd.
We hebben nu een ‘frontoffice’ met
zeven vrijwilligers die op verschillende
terreinen hulp bieden. Daarnaast is er een
‘backoffice’ van actieve leden die op veel

in deze buurt! Er kwam echter ook een flink
aantal problemen aan het licht: er wordt
op veel plekken gevaarlijk hard gereden,
mensen klagen over voorzieningen die
verdwijnen en lang niet iedereen voelt zich
even veilig in de buurt. Simon Zandvliet,
afdelingsvoorzitter: ‘De volgende stap is met
de mensen in de buurt in actie komen om
verbeteringen af te dwingen. Als mensen
samen opstaan, buigen de hoge heren en
dames opeens wel en dan blijkt een heleboel
mogelijk. Zo zorgen acties voor concrete
veranderingen.’
De SP vindt dat gemeenteraadsleden geregeld onder de mensen moeten komen, om
te horen wat er speelt. Brammert Geerling,
fractievoorzitter van de SP: ‘Veel gemeenteraadsleden zijn vooral bezig met het lezen
van stukken en eindeloos vergaderen. Zo
raken ze afgeleid van waar het echt om gaat:
Zwollenaren zoals jij en ik. De SP-fractie
gaat daarom regelmatig de buurten in. Wij
zitten immers in de raad voor de mensen in
de stad, en daarom is het belangrijk dat die
mensen ons scherp houden.’
De SP is een club van tienduizenden leden
en vele duizenden actievelingen. Een beweging met een grote droom: een betere samenleving, waarin menselijke waardigheid,
gelijkwaardigheid en solidariteit centraal
staan. Een partij die snapt dat grote dromen
klein beginnen, met verandering van onderaf, in de straten en buurten van Zwolle.
Help mee en word lid. Wees welkom! •
Meer weten? Kijk op: www.sp.nl

vlakken advies en informatie
kunnen geven. De hulpdienst
kan ondersteuning bieden bij
vragen over bijvoorbeeld lonen,
uitkeringen, huren, beschikbare
regelingen, consumentenzaken,
belastingen,
sollicitatietrainingen en
het invullen van documenten. Wij
kunnen geen hulp bieden bij strafrecht,
belastingaangiften voor ondernemingen of
acute medische zorg. •
Heeft u een hulpvraag? Wij helpen u
graag! Neem contact op via 06-39550536 of
hulpdienstzwolle@sp.nl

ACTIEVOEREN WERKT!
BUSCHAUFFEURS
VERDIENEN
OMSTREDEN NIEUWBOUWEERLIJKE ARBEIDSPROJECT IN AA-LANDEN ZUID
VOORWAARDEN

VOORLOPIG STOPGEZET

Goed OV is een voorwaarde voor een
gezonde samenleving. Helaas laat het
OV in Zwolle veel te wensen over. De SP
komt in actie.
Een van de problemen is dat nieuwe
buschauffeurs via uitzendbureaus moeten
werken en slechts tijdelijke contracten
aangeboden krijgen. De vervoersbedrijven
durven hen aan geen vaste contracten te
geven, omdat ze in het huidige concessiesysteem niet weten of ze over vijf jaar nog
werk hebben. Zo gaat het OV kapot.
De SP ging daarom de afgelopen maanden
in gesprek met buschauffeurs. Actiecoördinator Robert Bos: ‘Goed OV valt of staat
met eerlijke arbeidsvoorwaarden. De oudere
generatie heeft nog normale voorwaarden,
maar maakt zich zorgen over de nieuwe
generatie die geen zekerheid heeft. Wij
maken binnenkort een plan voor een oplossing en gaan dat met buschauffeurs aan de
provincie aanbieden.’ •

In Aa-landen Zuid zijn bewoners samen met de SP in actie gekomen. Er wordt
een oud schoolgebouw gesloopt en er komen woningen voor in de plaats.
Bewoners vinden dat prima, maar zijn ontevreden over de invulling ervan.
Actiecoördinator en SP-afdelingsvoorzitter Simon Zandvliet doet verslag van
een succesvol actietraject.
7 mei 2017 trekt de SP voor het eerst de
buurt in. Bij de eerste deurbel bel ik aan. Een
oudere vrouw doet open en ik stel mij voor:
‘Hallo, ik ben Simon, vrijwilliger van de SP
Zwolle en ik kom buurten.’ De mevrouw
fronst. Ik vertel haar dat we er zijn, omdat
we geruchten hebben gehoord over onveiligheid in de buurt. ‘Met de veiligheid zit
het wel snor,’ zegt ze, ‘maar er is wel ander
probleem.’ Ze vertelt overeen nieuwbouwproject met veel te weinig parkeerplaatsen
voor de nieuwe bewoners. Maar er zijn nu
al te weinig parkeerplaatsen! Hoe moet dat
straks? Ook moeten er veel mooie bomen
wijken voor de nieuwe huizen!
Ik noteer alles en vraag of ze actie wil voeren
als meer mensen dit probleem benoemen.
Dat wil ze en we wisselen gegevens uit.
Tegen de andere SP’ers zeg ik: ‘Vragen jullie
ook naar wat mensen vinden van het nieuwbouwproject?’ Aan het eind van de middag

hebben we veel contactgegevens verzameld.
We kunnen aan de slag! Na vijf maanden
van gesprekken en actievoeren zitten we in
het gemeentehuis bij een gemeenteraadsvergadering. De vergadering gaat over het
nieuwbouwplan: er moet worden gestemd.
Een van de bewoners spreekt, daarna komt
het debat. De SP-raadsleden hebben zich
goed voorbereid en formuleren duidelijk wat
er mis is met het plan. Na de stemming gaat
het nieuwbouwproject voorlopig de ijskast
in. Eerst moet de wethouder in gesprek met
de bewoners, zodat de gemeente met hen tot
een oplossing komt.
Ik zie glimlachende gezichten om me heen.
Succes! Het blijkt maar weer eens dat geen
hindernis te groot is als we samen met de
inwoners in actie komen. Het begon heel
klein met een druk op een deurbel, want
grote successen beginnen klein. Maar het
resultaat is om trots op te zijn! •
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PARTICIPATIEFONDS VOOR
MINIMA

ROOD, JONG IN DE SP
ROOD, de jongerenafdeling van de SP,
heeft in 2017 veel actie gevoerd tegen
flexcontracten. Vooral jongeren krijgen
alleen nog maar tijdelijke contracten of
zelfs nulurencontracten aangeboden.
Werkgevers profiteren hiervan, maar de
jongeren zijn de dupe. Het is ontzettend
moeilijk een toekomst te bouwen op
basis van een flexcontract.
Ook in Zwolle heeft ROOD actie gevoerd
tegen de flexverslaving van werkgevers.
We waren aanwezig bij veel activiteiten
en evenementen voor jongeren, zoals de

Bruisweken voor het hbo in Zwolle en het
Bevrijdingsfestival. Hier probeerden we
zoveel mogelijk jongeren kennis te laten
maken met ROOD. Ook in het nieuwe jaar
willen we zoveel mogelijk jongeren actief
betrekken bij het bouwen aan een eerlijke,
sociale samenleving. De nieuwe generatie
maakt een beter Nederland! •

Ben je tussen de 14 en 28 jaar en wil
je meedoen?
Neem dan contact op met
Ilona Kinds via 06-34627848 of
roodzwolle@gmail.com.

De SP vindt het belangrijk dat iedereen
deel kan nemen aan sport en cultuur,
maar door armoede kan dit vaak niet.
Daarom is er op initiatief van de SP een
gemeentelijk fonds ingesteld om de
gevolgen van armoede terug te dringen.
Dit fonds is bedoeld voor volwassenen met
een inkomen tot 110 procent van het sociaal
minimum; voor chronisch zieken ligt de
grens op 130 procent. Zij kunnen per jaar
twee keer 60 euro declareren, bijvoorbeeld
voor een bibliotheekpas of contributie voor
sportverenigingen. •
Wilt u weten of u in aanmerking komt
voor deze regeling? Neem contact op
met de SP-Hulpdienst via 06-39550536 of
hulpdienstzwolle@sp.nl

SP TEGEN PRESTIGEPROJECT ZWOLLE CENTRAAL
Als het aan het gemeentebestuur lag,
heette ons treinstation binnenkort
‘Zwolle Centraal’. Dit grapje zou meer
dan 200.000 euro kosten, omdat het
hele computersysteem van de NS moet
worden aangepast. De SP kwam in actie.
‘Zwolle Centraal’ zou de stad meer allure
moeten geven. Maar wat levert het op? Als je
de stad aantrekkelijke wilt maken, investeer
dan in de stad zelf! SP-fractievoorzitter
Brammert Geerling: ‘Als je de stad verbetert,
komen de mensen vanzelf wel. Dit geld kunnen we veel beter gebruiken dan voor deze
onzin.’ De SP was aanvankelijk als enige
politieke partij tegen dit prestigeproject,
totdat de lokale afdeling de landelijke media
haalde en Zwollenaren verontwaardigd
reageerden. Dankzij de SP wordt ruim twee
ton niet verspild. •

VOORUITGANG VOOR ELKAAR
Het komend jaar spreekt de SP met 1 miljoen
mensen. In honderden buurten, bedrijven en
scholen. Om ons land te verbeteren. Van veilige
buurten tot goede zorg zonder eigen risico.
Van betere buslijnen tot goed onderhouden
woningen. Samen kunnen we wat gisteren nog
onmogelijk leek vandaag realiseren. 1 ding staat
vast: vooruitgang voor velen komt niet uit de
lucht vallen.
Daar zullen we samen voor moeten knokken.
En dus hebben we uw hulp nodig.
Doet u mee?
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Met vriendelijke groet,

Emile Roemer

De SP wil 1 miljoen mensen spreken in 300 buurten. Wilt u ook meedoen om
uw buurt te verbeteren? Ga dan naar doemee.sp.nl
Of vul uw gegevens in en dan nemen wij snel contact met u op.
naam
adres en huisnr.
postcode en woonplaats
email
telefoonnummer

Ik wil lid worden van de SP

STEUN
ONS!

Meld u aan op sp.nl/word-lid
SP-lid bent u al voor € 5 per kwartaal.
Geen internet? Bel (088) 243 55 40

jaarkrant
Jaarkrant
Stadskanaal
Zwolle 2017

Stuur deze bon op naar: SP, Antwoordnummer 407, 3800 VB Amersfoort (postzegel niet nodig)

