
                               

 
 
 
 
 

 

Nieuwsbrief van de  
SP afdeling Haarlem 

Mei 2017 DE  RODE  MUG    

SP HAARLEM HEEFT EEN TIJDELIJK BESTUUR  

 
Afgelopen maand is een nieuwe kerngroep 
gestart om vaker acties en activiteiten op te 
zetten in Haarlem. Onder leiding van Corine 
Eckhard is er een tijdelijk bestuur gevormd om 
de komende tijd in gesprek te gaan met alle 
leden.  
 
Peter Hofman is toegetreden tot het interim 
bestuur. Dat bestuur bestaat verder uit Frits 
Garretsen (fractievoorzitter in de raad), 
Angelique de Boer, Hans Juyn en Fred 
Spaansen. Wilt u dit interim bestuur helpen? 
Stuur dan een mailtje aan haarlem@sp.nl 
 
Bas Vermaat en Carin Nijssen hebben na jaren 
van tomeloze inzet hun bestuurswerkzaam-
heden neergelegd. De Haarlemse SP is hun 
veel dank verschuldigd voor de leiding die zij 
vormden in de afdeling. Bas en Carin, 
bedankt! 
 

 
BIJEENKOMST EUROPAWIJK 

Alle leden in de Europawijk zijn uitgenodigd 
voor een huiskamerbijeenkomst bij Kamerlid 
Renske Leijten. Op zaterdag 13 mei 2017 gaan 
we bekijken wat er nodig is in de buurt en hoe 
we dit gezamenlijk kunnen oppakken.  
 
 
BIJEENKOMST SLACHTHUISBUURT 

Raadslid Anne Feite Bloem organiseert op 
woensdag 17 mei 2017 een bijeenkomst in de 
Slachthuisbuurt over het parkeerbeleid aldaar. 
Deze is voor leden en geïnteresseerden. Wilt u 
langskomen laat het ons weten, dan zorgen 
wij voor een uitnodiging. 
 
 
 
 
 

ANDERE BIJEENKOMSTEN? 

 
Wil jij ook een SP-bijeenkomst in jouw buurt 
organiseren? Neem dan contact op met 
Corine om de mogelijkheden te onderzoeken 
via het bekende adres haarlem@sp.nl 
 
 
KLOPPEN UW GEGEVENS NOG? 

Een actieve SP benadert regelmatig de leden 
om ze te informeren of uit te nodigen en dan 
gebruiken wij de gegevens die van u bekend 
zijn. Maar een e-mailadres of telefoonnummer 
kan wel eens wijzigen en dan zijn er vele 
bekenden, collega’s en organisaties te 
informeren over de verandering. Het kan zijn 
dat de SP nog oude gegevens van u heeft! Op 
de interne ledensite www.SPnet.nl kunt u 
kijken of uw gegevens nog kloppen. Wilt u uw 
gegevens ook controleren? 
 

 
NIEUWE KERNGROEP 

Lijkt u het leuk om af en toe iets te doen voor 
de SP? Een bijeenkomst te organiseren of een 
actie op te zetten? Wellicht wilt u deelnemen 
aan een informatieve scholing of andere 
activiteit? Dan is de SP Haarlem op zoek naar 
u! De nieuwe kerngroep nodigt u uit om mee 
te doen. Met een mailtje aan haarlem@sp.nl 
kunt u zich aanmelden! 
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VANUIT DE GEMEENTERAAD 

STOP UITBREIDING PARKEERVERGUNNINGEN IN SLACHTHUISBUURT EN IN ANDERE BUURTEN  
VAN HAARLEM!

 
De gemeente is van plan om in de hele 
Slachthuisbuurt parkeervergunningen in te 
voeren. Aan die indruk kan de SP zich in ieder 
geval niet onttrekken. Omdat amper de helft 
van de bewoners in de Zwaardstraat 
aangegeven had dit te willen, wordt de hele 
straat ermee opgezadeld. En daarmee straks 
de hele buurt, want de overlast schuift 
natuurlijk door naar de straten verderop. 

De SP gaat zich ervoor inzetten om dit rare 
besluit van tafel te krijgen. Invoeren van 
betaald parkeren kan alleen gebeuren als een 
hele buurt dat wil, in grote meerderheid. Het 
is asociaal om een extra parkeerbelasting in te 
voeren in een buurt waar mensen nu al 
moeite hebben om rond te komen.  

 

 
 

 
In de laatste vergadering van de 
gemeenteraad van Haarlem is besloten dat er 
over dit soort zaken en ook over het 
afschaffen van de bezoekersschijf en over 
vreemd parkeren een referendum in Haarlem 
wordt gehouden. Om het referendum geldig 
te laten zijn moet minstens 30 procent van de 
Haarlemmers gaan stemmen. De 
coalitiepartijen hebben bepaald dat het 
referendum op 18 juli 2017 wordt gehouden, 
in de hoop dat de opkomst van 30 procent 
dan niet gehaald wordt omdat dan al veel 
mensen op vakantie zijn. De SP sprak hier bij 
monde van Anne Feite Bloem schande van. 
Blijkblaar nemen partijen als D66, de PvdA en 
Groen Links de democratie in Haarlem niet 
serieus. 
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