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ALGEMENE LEDENVERGADERING
Op de algemene ledenvergadering is het voorstel van het bestuur voor de kandidaten voor de
gemeenteraadsverkiezingen goedgekeurd. We hebben een mooie lijst met 25 kandidaten. Hieronder stellen we
de eerste vijf aan u voor.
01 Frits Garretsen (lijsttrekker)
Ik ben er trots op dat ik de lijst van de SP mag aanvoeren. Een lijst waar mensen op staan die al
ervaring hebben in de raad en ook mensen met veel specifieke kwaliteiten en kennis die in het
raadswerk van pas komen. Een lijst met mensen die ervaring hebben als ondernemer, in het
bedrijfsleven, in de zorg en als dakloze. Met ons verkiezingsprogramma zullen wij in de komende
campagne het onderscheid maken en mensen hoop geven voor een beter Haarlem. Een sociaal,
veilig en groen Haarlem. Waarin iedereen, jong en oud, een passende woning kan vinden. Daarom
heb ik er ook alle vertrouwen in dat wij een goede uitslag zullen boeken.

02 Sibel Özoğul-Özen
Sinds 2006 zit ik in de gemeenteraad, als woordvoerder zorg, onderwijs en sociale dienst. Ik zie dat
de tweedeling alleen maar is gegroeid, de zorg is uitgehold en de armoede groter is geworden. Ik
heb mij onder meer ingezet tegen de misstanden in de vrouwenopvang en een betere thuiszorg.
Maar we zijn er nog niet! Aankomende jaren wil ik mij met mijn kennis en ervaringen inzetten voor
een sociaal Haarlem.

03 Anne Feite Bloem
Als 17 jarige ben ik lid geworden van de SP om de wereld te verbeteren, en sinds 2014 doe ik dat
vanuit de Haarlemse gemeenteraad. De afgelopen vier jaar heb ik duidelijk gemerkt dat het mis gaat
als de gemeente niet luistert naar de bewoners, maar dat we samen veel kunnen bereiken! Graag
blijf ik me ook de komende vier jaar inzetten voor voldoende betaalbare woningen voor alle
Haarlemmers, in veilige groene wijken, met goede voorzieningen voor iedereen.

04 Corine Eckhard
Begonnen bij de hulpdienst, vervolgens in het bestuur en nu als kandidaat voor de gemeenteraad
heb ik in een jaar of twee de SP in Haarlem van alle kanten leren kennen. Ik kan slecht tegen
onrecht en wil graag gelijke kansen voor iedereen. Ik wil werken aan een stad waarin alle bewoners
graag samen leven en rekening houden met elkaar. Goede huisvesting en een fijne leefomgeving. En
met z’n allen op zoek naar wat we samen kunnen doen!

05 Bart Jonkers
Ik ben met heel veel plezier werkzaam in de gehandicaptenzorg. Verder ben ik vrijwilliger bij
stichting De Baan, waar ik (samen met andere vrijwilligers) er voor zorg dat rond de zestig mensen
met een verstandelijke beperking een geweldige disco-avond hebben. Ik wil me met hart en ziel
inzetten om de zorg menselijker en socialer te maken in onze prachtige stad. Met het geweldige
team dat er nu staat weet ik zeker dat dat gaat lukken.

MOTIES VAN DE SP OVER MEER
WIJKAGENTEN EN HANDHAVERS
AANGENOMEN
In Schalkwijk zijn minder wijkagenten en
handhavers per 1000 inwoners dan in de rest
van Haarlem. Dit terwijl in Schalkwijk de mensen
zich onveiliger voelen dan in andere wijken van
Haarlem, er meer veelplegers zijn en meer
woninginbraken. De SP vindt overigens dat niet
alleen in Schalkwijk, maar ook in de rest van
Haarlem wel wat meer handhavers en
wijkagenten aanwezig mogen zijn.
De twee aangenomen moties geven de
burgemeester de opdracht om met voorstellen
te komen.

Ook bij de haringkar op de Friese Varkenmarkt
was alles uitbesteed. Ook hier werd het ontwerp
en de inspraak door een extern bureau geregeld.
Het eindresultaat was dat er, tegen de
brandveiligheidsregels in, een haringkar tegen
een woonboot aan werd gezet. Een situatie die
alleen met veel politieke druk is verbeterd.
Het college zou hieruit een les moeten leren.
Het lijkt misschien slim om te besparen op
ambtenaren maar goedkoop is hier duurkoop.
Voor iedere stoeptegel die veranderd moet
worden, huurt de gemeente tegenwoordig
ingenieursbureaus in. Alle technische kennis is
verdwenen. Uiteindelijk blijft Haarlem achter
met een ontwerp dat niet klopt, een chaotische
uitvoering en een stapel rekeningen. Het is tijd
om het “werken in regie” als mislukt experiment
te archiveren. Laten we nu gaan investeren in
kennis bij de gemeente zelf!

ACTIE TEGEN DE DOLHUYSBRUG!
GEEN MUG WIL DIE BRUG en dat lieten de
Haarlemmers, sympathisanten, tegenstanders,
ambtenaren, politicy en omwonenden zien en
horen. De SP was erbij.

HAVENS EN HARING: FOUTEN EN
GELDVERSPILLING MET MARKTWERKING
Op de afgelopen raadsvergaderingen waren er
een klein en een groot project aan de orde: de
herinrichting van de Friese Varkenmarkt en het
brandveilig maken van de Waarderhaven. Het
ene onderwerp ging vooral over de plaats van
een haringkar, het andere onderwerp is een
miljoenenproject. Toch hebben ze veel met
elkaar gemeen: blunder na blunder werd op
elkaar gestapeld. Te veel werd er overgelaten
aan de marktpartijen. Kennis en kunde werd
door de gemeente uitbesteed en daar wordt nu
de prijs voor betaald.
Bij de Waarderhaven moest er heel veel gedaan
worden om de woonboothaven brandveilig te
maken. Dat project werd volledig door externe
bureaus gedaan. Niet alleen de uitvoering, ook
de aanbesteding en het ontwerp werden
allemaal uitbesteed. Het resultaat:
onduidelijkheid, overschrijding van de kosten,
conflicten met bewoners en vertraging. Het
rapport van de Rekenkamer was dan ook
vernietigend.
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ALVAST VOOR UW AGENDA
Op zondag 7 januari 2018 houden we weer een
algemene ledenvergadering. Om 15:00 uur in
het Badhuis Leidsebuurt, Leidseplein 49. We
gaan de definitieve versie van het
verkiezingsprogramma vaststellen en we gaan
stemmen voor het XXIII-congres. Alle leden die
aanwezig zijn mogen stemmen voor het nieuwe
partijbestuur.
Na afloop van de ledenvergadering houden we
van 17:00 tot 18:30 uur onze
nieuwjaarsreceptie. U bent van harte welkom
en krijgt nog een uitnodiging.
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