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UITNODIGING VOOR DE ALGEMENE 
LEDENVERGADERING 
 
Op Woensdag 22 november 2017 vindt vanaf 
19:30 uur de ledenvergadering plaats in het 
gebouw van Speeltuinvereniging Haarlem 
Oost, Anna Kaulbachstraat 14-A. Op deze 
avond stellen we de definitieve kandidatenlijst 
vast en bespreken we de verdere 
campagneplanning. 
 
Je bent van harte uitgenodigd voor de 
ledenvergadering en natuurlijk om mee te 
helpen met de campagne. Van kandidaat-
gemeenteraadslid tot flyeraar, samen bouwen 
we aan een sterke SP in een sociaal Haarlem. 
 
KERNGROEP 

Inmiddels is de nieuwe kerngroep al drie keer 
bij elkaar geweest. Dat waren goede 
bijeenkomsten en inmiddels zijn er al zo’n 
dertig mensen die zich hebben aangesloten.  
 
Vind je het ook leuk om mee te doen, mee te 
denken en mee te helpen met de kerngroep? 
Geef je op via haarlem@sp.nl dan ontvangt je 
ook een uitnodiging. 
 
CAMPAGNETEAM 
 
Onder leiding van Anne Feite Bloem begint het 
campagneteam ideeën en plannen te maken. 
Heb je zin om mee te helpen en mee te 
denken? haarlem@sp.nl  
 

AGENDA 

22-11 19:30 Algemene ledenvergadering 
02-12 11:00 Regioconferentie 
03-12 13:30 Theater Voor Elkaar 
04-12 19:30 Kerngroep 
 
 
INTERESSE? MELD JE AAN! 
 
 

THEATER VOOR ELKAAR 

Over een maand is het zover. Dan vindt 
Theater Voor Elkaar plaats, in het Chassé 
Theater Breda. Met het Theater brengen we 
op zondagmiddag 3 december een ode aan de 
samenhang. Je kunt op die dag genieten van 
een exclusief optreden van een deel van de 
cast van het Pauperparadijs.  

 

Ook zal er een paneldiscussie plaatsvinden 
met onder andere schrijver Roxane van 
Iperen, directeur van het Sociaal en Cultureel 
Planbureau Kim Putters en hoogleraar in de 
psychiatrie Jim van Os. Zij gaan met elkaar in 
gesprek over hoe de gemeenschappen in ons 
land ervoor staan. Waar zijn de rekeningen 
van de crises terechtgekomen? Wat is de rol 
van de elite in onze samenleving? Hoe kan het 
dat een groeiend deel van de samenleving een 
gevoel van onbehagen heeft? Op deze en 
meer vragen zullen zij in gaan tijdens dit 
gesprek.  

Ook zal er een videocolumn zijn van Peter van 
Uhm, voormalig Commandant der 
Strijdkrachten en zal documentairemaker 
Sinan Can spreken. 

We hopen natuurlijk dat jij als actieve 
partijgenoot aanwezig bent. Misschien heb je 
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al kaarten besteld, maar als dat niet het geval 
is, wees er dan snel bij want al honderden 
mensen gingen je voor. Lijkt het je leuk om 
aanwezig te zijn? Wacht dan niet te lang met 
kaarten bestellen. Die zijn gratis en kun je 
verkrijgen via: www.theatervoorelkaar.nl  
En neem vooral je buurtactivisten, familie en 
vrienden mee. Iedereen is welkom! 

Hopelijk zien we elkaar op 3 december!   
 
 
UIT DE GEMEENTERAADSVERGADERING VAN 
19 OKTOBER 2017 
 
In de raadsvergadering is bijna anderhalf uur 
gedebatteerd over de verkoop door de 
gemeente van een Rijksmonument aan de 
huurder voor 535.000 euro. De woning werd 
binnen drie uur doorverkocht voor 800.000 
euro en staat nu, leeg,  voor een miljoen te 
koop.  
 

 
 
Volgens de gemeente en de taxateur was er 
een achterstallig onderhoud van minstens 
twee ton en was het pand niet wind- en 
waterdicht. De SP sprak hier schande van. 
Iedere eigenaar van een monument heeft de 
wettelijke  plicht om een monument goed te 
onderhouden. Een eigenaar die dat niet doet 
kan een dwangsom door de gemeente worden 
opgelegd. De gemeente, die al 15 jaar 
eigenaar was van het pand aan de Kleine 
Houtstraat, heeft dus zelf de wet jarenlang 
zelf overtreden. Als de overheid zelf wetten 
overtreedt, kan je niet verwachten dat 
mensen wetten nog serieus nemen. 
 
De taxateur was Wagenhof, een makelaar die 
wel verstand heeft van bedrijfspanden, maar 
niet van woningen. De notaris had volgens de 
regels de doorverkoop vooraf aan de 

gemeente moeten melden, maar dat 
gebeurde niet. Kortom, de hele zaak stinkt. De 
SP steunde daarom samen met bijna de 
gehele oppositie van harte een motie van 
afkeuring die was ingediend door de VVD. De 
coalitie liet het weer eens afweten. 
 
Ook werd gesproken over de blijvers-lening. 
Wil een – vaak oudere- huurder met een 
beperking die zijn woning levensloop-
bestendig maken, dan kan dat vaak met 
bouwkundige aanpassingen. Hij kan daarvoor 
onder gunstige voorwaarden een lening 
krijgen. Die mogelijkheid geldt vanaf nu voor 
alle huurders, maar niet voor huurders van 
een woningbouwcorporatie. Nota bene wel 
voor andere huurders van een sociale 
huurwoning.  
 
De SP diende een amendement in om aan 
deze discriminatie een einde te maken. De 
wethouder wees dit af, omdat zij vond dat 
huurders van een corporatiewoning zich niet 
in de schulden moesten steken. Een heel 
bevoogdend standpunt. Mogen huurders, net 
zoals andere Nederlanders, dat misschien zelf 
bepalen? De PvdA en GroenLinks waren het 
met wethouder eens. We weten nu waar deze 
partijen voor staan: voor paternalisme! 
 
 

 
 
ACTIECOMITE ENGELANDLAAN GEEN 
RACEBAAN DIENT BURGERINITIATIEF IN! 
 
Meer dan 800 mensen hebben getekend voor 
het burgerinitiatief. Begin 2018 zal de 
gemeenteraad besluiten over vraag van 
bewoners om van Europawijk een echt veilige 
30 km zone te maken. 
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