
                               

 
 
 
 
 

 

Nieuwsbrief van de  
SP afdeling Haarlem 

Oktober 2017 DE  RODE  MUG    

NIEUW BESTUUR! 

Maandag 2 oktober 2017 is op de algemene 
leden vergadering het volgende nieuwe 
bestuur gekozen: 
 
Anne Feite Bloem (voorzitter) 
Corine Eckhard (organisatie-secretaris) 
Hans Juijn (penningmeester) 
Peter Hofman 
Arda Gerkens 
 
 
KANDIDAATSTELLING VOOR DE 
GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2018 
 
Op de ledenvergadering van 2 oktober 2017 is 
besloten dat de SP weer mee zal doen met de 
gemeenteraadsverkiezingen in Haarlem en is 
de procedure vastgesteld. Ook van het 
landelijke partijbestuur hebben we hiervoor 
toestemming gekregen. 
 
Dat is goed nieuws! Naast onze acties op 
straat kunnen we ook vanuit de 
gemeenteraad  blijven strijden voor een 
menselijker en socialer Haarlem. Daarvoor 
hebben we wel goede kandidaten nodig. Denk 
jij onze fractie te kunnen versterken? Stel je 
dan kandidaat door uiterlijk 1 november 
2017 een mail met motivatie te sturen naar 
haarlem@sp.nl. 
 
Het afdelingsbestuur zal met alle kandidaten 
in gesprek gaan en een voordracht doen aan 
de leden voor een kandidatenlijst.  
 
UITNODIGING VOOR 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 twee 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 en mee 
te helpen met de kerngroep? 
Maandag 30 oktober 2017 is de volgende 
bijeenkomst. Geef je op via haarlem@sp.nl 
dan ontvangt je ook een uitnodiging. 
 
 

 
 
 
DOLHUYSBRUG IS VERSPILLING  
VAN GELD EN GROEN 
 
Afgelopen donderdag is de gemeenteraad 
akkoord gegaan met het uitgeven van 200.000 
euro aan een fietsbrug. En dat is slechts het 
begin. Deze fietsbrug gaat waarschijnlijk 
miljoenen kosten. SP-raadslid Anne Feite 
Bloem:  “We leggen een brug aan die ten 
koste gaat van monumentaal groen in het 
Staten Bolwerk en ten koste gaat van de 
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schaarse parkeerplekken in de buurt. Het kost 
een hoop geld en het enige wat het oplevert is 
een verplaatsing van de fietsfile.” 
 
Het is al een oud plan. En het klinkt best leuk. 
Een extra brug van de Kennemerstraat direct 
naar het station. Fietsers hoeven dan niet 
meer om te fietsen via de Kennemerbrug.  
De brug levert echter niets nuttigs op en geeft 
alleen maar problemen. De fietsfiles die er nu 
al zijn, zullen gewoon blijven. Die worden 
vooral veroorzaakt door de oversteek van de 
weg langs het station. 
Het monumentale park wordt ondertussen 
geweld aan gedaan. Verschillende bomen 
zullen moeten verdwijnen uit deze groene 
long in onze stad. De fietsroute zal aan de 
noordkant langs het speelterrein en het 
Dolhuys gaan. Dat zal ongetwijfeld gaan leiden 
tot onveilige situaties. Bijkomend nadeel is dat 
er veel parkeerplaatsen gaan verdwijnen. En 
dat in een buurt die toch al een enorm tekort 
aan parkeerplekken heeft. 
 
De SP zal zich, samen met de buurtbewoners 
en groenliefhebbers, blijven verzetten tegen 
deze brug. 
 
 

AGENDA 

30-09 19:30 Kerngroep bijeenkomst 
01-11  Sluiting kandidaatstelling 
04-11 SUPERZATERDAG 
12-11  Bestuur stelt voordracht vast 

en informeert de kandidaten 
22-11  Algemene ledenvergadering 
 
 
 
 
 

 

 
 
SP TEVREDEN MET COLLEGEPLAN OM 
SCHULDEN JONGEREN OP TE KOPEN 
 
Uit onderzoek is gebleken dat 51% van de 
16.000 jongeren in Haarlem een ernstige tot 
zeer ernstige schuldenlast hebben. De getallen 
zijn zó groot dat ook het college inziet dat er 
wat moet gebeuren. Het plan is nu dat de 
gemeente op proef de schulden van 15 
jongeren opkoopt. Terwijl zij werken aan hun 
toekomst in de vorm van stages/werk en of 
studie lossen de jongeren zo veel mogelijk van 
hun schuld af. Na drie jaar wordt gekeken of 
het mogelijk is dat het restant van de schuld 
wordt kwijtgescholden zodat deze jongeren 
met een schone lei verder kunnen. 
 
Schulden zijn vaak uitzichtloos en geven veel 
stress. De SP is daarom blij met het plan van 
de gemeente dat de jongeren perspectief 
biedt om uit hun stressvolle situatie te komen 
en met ondersteuning te werken aan hun 
toekomst. Nou is 15 jongeren helpen een 
druppel op een gloeiende plaat. Alle jongeren 
met deze problemen worden geholpen. De 
komende tijd zullen we in de gemeenteraad 
hier voorstellen voor doen. 
 
 
SP HAARLEM STEUNT ACTIEVOERENDE 
LERAREN 
 
Ook vanuit Haarlem steun voor de stakende 
leraren, die strijden voor een normale 
werkdruk en een fatsoenlijk salaris. We 
deelden (snoep)krijt uit bij de vertrekkende 
bussen. 
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