
                               

 
 
 
 
 

 

Nieuwsbrief van de  
SP afdeling Haarlem 

Oktober 2016 DE  RODE  MUG    

OOK EEN PAAR TRIBUNES BEZORGEN?  

Tien keer per jaar krijgen alle leden de Tribune 
op de mat. Veel Tribunes worden bezorgd 
door enthousiaste vrijwilligers. Hierdoor is het 
mogelijk De Rode Mug in te steken en mee te 
bezorgen. De leden die de Tribune per post 
bezorgd krijgen, missen daardoor de 
informatie van de eigen afdeling via De Rode 
Mug.  
We zoeken daarom naar meer Tribune- 
bezorgers. Wilt u tien keer per jaar een paar 
adressen bezorgen? Meldt u aan op 
haarlem@sp.nl en wij nemen graag contact 
met u op om af te spreken welke adressen u 
kunt bezorgen. 
Wij zoeken bezorgers voor (gedeelten) van de 
volgende postcode gebieden: 
 
2011 / 2013 / 2016-2020 / 2027-2031 /  
2040-2042 / 2050 / 2060 / 2100-2106 /  
2110-2191 

 

 

 

DE CAMPAGNE TK2017 KOMT ERAAN! 

De campagne voor de Tweede 
Kamerverkiezingen gaat van start! 
Woensdag 26 oktober en woensdag 
30 november zijn de Algemene Leden 
Vergaderingen. Daar kunnen leden voorstellen 
voor  wijzigingen doen op de concept-
kandidatenlijst en het concept-
verkiezingsprogramma. 
Aansluitend aan de eerste ALV gaan de 
afgevaardigden naar de regioconferentie op 
30 oktober en het partijcongres op 14 januari 
2017. Dan ligt er een definitieve 
kandidatenlijst en programma.  
Natuurlijk gaan wij de straat op, de buurten in 
en zullen we op de markten staan om zo veel 
mogelijk mensen ervan te overtuigen dat ze 
op de SP moeten stemmen.   
Wilt u actief mee helpen? Stuur een mail naar 
haarlem@sp.nl en wij nemen contact met u 
op om te kijken bij welke activiteiten u mee 
kan doen. Alle hulp is welkom! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NATIONAAL ZORGFONDS 

“Sorry, we hadden eigenlijk een grotere 
zaal moeten hebben, maar de opkomst 
verrast ons.” Met die woorden opende 
Anne Feite Bloem afgelopen vrijdag de 
informatieavond voor het Nationaal 
ZorgFonds. Zo’n 80 mensen waren op de 
avond afgekomen, van wie pakweg een 
derde in de zorg werkzaam was. SP’ers 
maar ook niet-SP’ers, want “dit thema is 
te belangrijk voor politieke scheidslijnen.” 
Voordat hij zelf inging op het Fonds gaf hij 
het woord aan Peter de Groof. Zijn 
inleiding bleek een schot in de roos. In een 
aanstekelijk verhaal schetste De Groof dat 
hij als Haarlemse huisarts de bureaucratie 
zat was geworden. Dwars tegen alle 
gevestigde belangen in  startte hij met 14 
collega’s de actie Het roer moet om. Met 
klinkend succes: In een recordtijd 
tekenden duizenden huisartsen het 
manifest en kwam minister Schippers met 
de verlossende nota Het roer gaat om. 

 
De brug naar het ZorgFonds was daarna snel 
gemaakt. Voortdurend in gesprek met de zaal 
gaf SP-raadslid Anne Feite Bloem uitgebreid 
uitleg over het initiatief waar zich inmiddels 
185.000 mensen als vriend bij hebben 
aangesloten. Tegen het eigen risico en tegen 
de marktwerking in de zorg. 
Bas Vermaat sloot als voorzitter van de SP 
Haarlem sloot af: “De zorg is van ons. Wij 
pakken haar weer terug!” 
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VANUIT DE GEMEENTERAAD 

De fractie van de SP heeft in de 
gemeenteraadsvergadering van september de 
volgende motie ingediend: 
 
ALLEEN MENSEN DIE KUNNEN ÉN WILLEN 
ZOUDEN ZELFSTANDIG MOETEN GAAN 
WONEN 

De gemeente Haarlem is van plan om de helft 
van de  mensen die nu in een instelling wonen 
zelfstandig te laten wonen. In de visie 
“Opvang, Wonen en Herstel 2017 – 2020” 
lanceerde wethouder Botter onlangs de 
ambitie om het aantal plekken in instellingen 
van 850 naar maar liefst 425 te verminderen. 
De helft van de mensen die nu in een instelling 
woont, moet dus binnen vier jaar naar een 
sociale huurwoning verhuizen. 
Het is de vraag of er überhaupt woningen voor 
hen beschikbaar zijn gezien de lange wachtlijst 
voor de schaarse sociale huurwoning. Maar de 
SP heeft meer grote zorgen.  Niet over de 
wens van iemand met een beperking om een 
plek helemaal voor zichzelf te hebben. Dat 
kunnen we ons goed voorstellen. De SP vindt 
dat we als samenleving alles op alles moeten 
zetten om het mogelijk te maken als iemand 
graag zelfstandig wil en kan wonen. 
In de visie staat echter dat maar enige 
“tientallen” mensen van de 850 dat graag 
willen.  Hiermee lijkt het er sterk op dat het 
gaat  om een ordinaire bezuinigingsmaatregel, 
die wordt goedgepraat met het ideologische 
sausje van D66 om mensen in “Eigen Kracht” 
te zetten.  
Ook maakt de SP zich er zorgen over of de 
hulpverlening daarop berekend is, met alle 
bezuinigingen op de zorg van de afgelopen 
jaren. Mensen die nu nog in een instelling 
wonen hebben de hele dag begeleiding. Als ze 
naar een sociale huurwoning gaan verhuizen 
wordt die begeleiding teruggebracht naar 
1 uur per dag. In een instelling wonen ze vaak 
in een groep. De SP is dus ook nog bang dat de 
mensen vereenzamen.  
In de afgelopen raadsvergadering van 
22 september heeft de SP-fractie daarom de 
motie ingediend: “Meer zelfstandig wonen? 
Eerst de zorg op orde!”  
In de motie pleit ze ervoor dat alleen mensen 
die dat graag zelf willen en ook kunnen, 

daarvoor in aanmerking komen. Zonder een 
doelstelling van 50 procent. Alleen 
ChristenUnie en OPH deelden die zorgen en 
stemden voor de motie. 
Overigens schrijft de wethouder zelf in zijn 
visie dat er veel inspanning en creativiteit 
nodig is om die 50 procent te behalen met de 
huidige druk op de woningmarkt in de regio. 
Hij zou moeten zeggen:  met de huidige 
afbraak van sociale huurwoningen is er heel 
veel inspanning en heel veel creativiteit nodig.  
 
HUURDERS GEGARANDEERD LAGERE 
ENERGIEREKENING 

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 
september is unaniem het initiatiefvoorstel 
van de SP aangenomen voor de 
woonlastenwaarborg. 
Woningbouwcorporaties moeten ervoor 
zorgen en garanderen, dat de energierekening 
meer daalt dan dat de huur stijgt na een 
renovatie. Goed voor de huurder en goed voor 
het klimaat! 
 

 
 
Op de Facebooksite van de SP Haarlem staat 
een filmpje van de presentatie van Anne Feite 
Bloem tijdens de gemeenteraadsvergadering. 
 

 

 
Grote TTIP-demonstratie 
Op zaterdag 22 oktober zal in Amsterdam 
een grote demonstratie worden gehouden 
tegen de handelsverdragen TTIP en CETA. 
Hou de site in de gaten voor meer 
informatie en de tijden waarop we 
vertrekken vanaf station Haarlem. 
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