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Marcel Lathouwers 
 

OV-ENQUÊTE  
NOORD-HOLLAND  

   
                                      Foto: Oude gele bus. 

Op dit moment hebben ruim 300 SP-leden de OV-enquête ingevuld; 

waarvoor onze grote dank! Als je de enquête nog niet hebt ingevuld, dan kan 

dat nog tot en met aanstaande zondag via de rode knop hieronder. 

 

OV-ENQUÊTE  
 

 

 

 

Heidi Bouhlel 

Recreatieparken en 
natuur nóg verder onder 
druk 
 

Recreatieparken en natuur komen nóg verder onder druk te staan, omdat een 

meerderheid in de Tweede Kamer het mogelijk wil maken om 

recreatieparken om te bouwen naar woongebieden. 

 

Heidi Bouhlel: "Deze huizen zijn onder andere voorwaarden 

(bouwbesluitregels, red.) gerealiseerd, dus dat kan helemaal niet. Bovendien 

bestaat de kans dat nu nóg sneller reguliere recreanten van hun geliefde stekje 

verjaagd worden en staan onze hoogwaardige natuurgebieden hierdoor nóg 

meer onder druk".  

 

Heidi stelde er onlangs Statenvragen over aan het provinciebestuur, want de 

SP wil  dat de provincie hier dwars voor gaat liggen. 

 

Lees het hele artikel hierover op onze website. Via de site tref je ook de 

Statenvragen aan. 

                                  

 

 

 

 
Foto: Vakantievilla in Schoorl.  

 

Landal Green Parks heeft als nieuwe eigenaar 

peperdure villa’s geplaatst nabij het prachtige 

duingebied. Hier is wederom een groen 

pareltje voor aan de kant geschoven, met 

daarop 125 kampeer- en 20 seizoensplaatsen. 

Zie ook een artikel van het NHD uit 2019 

hierover.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De statenfractie van SP Noord-Holland. Met v.l.n.r.: fractiemedewerker Marcel 

Lathouwers, duo-commissielid Wim Hoogervorst, statenlid Heidi Bouhlel, statenlid 

Anna de Groot en fractievoorzitter Remine Alberts. 
 

 

Wim Hoogervorst 

COLUMN: “SAMENLEVING” 
 
Wij leven allemaal ons eigen leven. Dat moet ook vooral zo blijven. Wat is er 

fijner dan zelf te kunnen bepalen wat je in je vrije tijd doet, wat je vanavond gaat 

eten, welk televisieprogramma je kijkt en met welke mensen je wilt omgaan. 

Het is wel goed om je een paar zaken goed te beseffen. We ervaren het als min of 

meer vanzelfsprekend dat we ons eigen leven kunnen en mogen leiden. ‘Ons 

eigen leven’ is het resultaat van de wijze waarop we onze maatschappij hebben 

opgebouwd, op basis van grondrechten en onze grondwet. Zo mag je ‘zeggen wat 

je wilt’, en mag je ‘zijn wie je bent’. 

 

Maar zo vanzelfsprekend is dat allemaal niet. Er zijn talloze landen (en delen van 

landen) te noemen waar mensen niet ‘hun eigen leven’ kunnen en mogen leiden. 

Machthebbers beperken daar, al dan niet gestuurd door religie of 

maatschappijvisie, de vrijheid van mensen en dus ook de mogelijkheden eigen 

keuzes te maken. Conflicten in de wereld kun je vaak herleiden naar 

vrijheidsbeperking door machthebbers, en daar moeten we tegen strijden, wat ons 

als SP betreft door het internationaal socialisme ‘haar werk te laten doen’. Niet 

met wapens, maar met woorden. 

 

Vrijheid 

De vanzelfsprekendheid van onze vrijheid brengt nog een probleem met zich 

mee. We vergeten nogal eens dat als iedereen maar doet wat hij of zij zelf wil, er 

van een samenleving geen sprake meer is. In een samenleving leer je rekening met 

elkaar te houden, voor elkaar te zorgen als het nodig is, leer je een ander ruimte te 

geven en draag je met elkaar verantwoordelijkheden. Zo bepaal jij niet zèlf hoe 

ons onderwijs is ingericht, bepaal jij niet zèlf hoe de toekomst van de natuur in ons 

land zal zijn en bepaal jij niet zèlf wie er naast je komt wonen. (……) 

 

Lees het vervolg op zijn column op pagina 2 

 

                      Foto: Wim Hoogervorst aan het woord in de Statenzaal. 
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Tweet van de 
week 
 

Klik erop en deel het! 

 

 
 

De missie van 
Voedselpark 
Amsterdam 
Wij zijn een groeiende groep personen en 

organisaties die graag een omslag in denken en 

handelen ziet. Die stad en platteland willen 

verbinden. Van belang voor klimaat, 

wateropvang, betrekken van de jeugd bij voedsel 

en verbinding van culturen tot de hoognodige 

stimulans voor de biodiversiteit.  

 

Ruim achtduizend mensen tekenden de oproep 

de Lutkemeer opnieuw te bestemmen tot 

landbouwgrond. Met dit plan Voedselpark willen 

we laten zien hoe dat kan en welke enorme 

waarde dat voor de stad en onze toekomst heeft. 

 

Meer info via hun website. 

 

 

Wist je dat… 
 

SP Alkmaar geregeld in de media verschijnt? 

Sinds er in Alkmaar weer een SP-

gemeenteraadsfractie is, volgen de berichten 

elkaar in rap tempo op. Met fractievoorzitter Rigo 

Wijdoogen en wethouder Jakob Wedemeijer 

voorop, gaat de afdeling in volle vaart vooruit.  

 

Lees het Noord-Hollands Dagblad er maar eens 

op na. Bijvoorbeeld het artikel “Alkmaar heeft 

geld over en steekt komend jaar miljoenen in 

armoedebestrijding en koopkrachtsteun”. 
 

Maar kijk vooral even op de site van de SP-

afdeling zelf en laat je inspireren. 

 

 

 

Marcel Lathouwers 

SP NOORD-
HOLLAND IN 
DE MEDIA 
 

In het artikel hiernaast (‘Wist je dat..’) staat dat 

SP Alkmaar met enige regelmaat in de media 

verschijnt, maar dat doet natuurlijk ook de SP-

fractie in Noord-Holland!  

 

In de maand oktober – ten minste – zes keer. 

Vooral het NHD weet ons goed te vinden, o.a 

over de padelbanen in Beverwijk en 

Wormerland en over gaswinning in Noord-

Holland.   

 

Kijk zo nu en dan eens op onze website bij “In 

de media”. Hierin staan veel links naar media-

artikelen. Zie je een artikel waarin de SP in de 

provincie genoemd wordt, maar het staat hier 

niet tussen? Licht dan de fractiemedewerker in 

via de contactgegevens onderaan deze pagina. 

 

Sociale Media 
 

Volg de SP Statenfractie online via 

Facebook en Twitter voor meer nieuws! 

 
Nodig ook al je Facebookvrienden uit 

om ons te volgen.. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Volg ook de individuele fractieleden, 
 

via Facebook:  

 

 

 

 

 

via Twitter: 
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Remine Alberts 

Wim Hoogervorst 

Heidi Bouhlel 

Anna de Groot 

Remine Alberts 

Wim Hoogervorst 

Heidi Bouhlel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

Foto: Poster met de tekst “Geluk is alleen in vrijheid te verwerven!” 

 

VERVOLG COLUMN: 
“SAMENLEVING” 
 

Een samenleving bouwen we samen op, en een ieder draagt 

hier aan bij. Ook de overheid. De overheid zou elk van ons 

in staat moeten stellen bij te dragen aan de opbouw en het 

onderhoud van een samenleving. Dat begint met het bieden 

van individuele vrijheden en het mensen in staat stellen om 

deze vrijheden te gebruiken voor eigen welvaart en welzijn. 

Dat kan alleen als je ook echt zorgt – door inkomen en 

toegang tot voorzieningen – dat iedereen aan het samen-

leven mee kan doen. Onze huidige ‘machthebbers’ hebben 

daar overigens nog een flinke klus in te klaren, maar dit 

terzijde. 

Maar samen-leven vraagt van het individu ook een 

inspanning. Op basis van je vrijheden wordt van je verwacht 

dat je je inzet om onze maatschappij verder te ontwikkelen, 

met de mogelijkheden die je hebt. Dat gaat veel verder dan 

bijvoorbeeld het louter betalen van belastinggeld. Een 

samenleving gaat pas echt floreren als je je belangeloos inzet 

voor een ander. Ik noemde het al: rekening houden met 

elkaar, respecteren van een ieders verscheidenheid, elkaar 

beschermen als we het moeilijk hebben. Maar ook soms 

ook echt ‘samen met elkaar’ een activiteit uitvoeren. 

Dichtbij 

Het is de taak van de overheid om mensen in staat te stellen 

om ruimte te maken om de samenleving op te bouwen en te 

onderhouden. In de huidige op rauw kapitalisme 

gefundeerde manier van beleid maken en uitvoeren, is die 

ruimte er steeds minder. Veel mensen worden gedwongen 

in een overlevingsmodus te schieten en dat is ze niet kwalijk 

te nemen. Ons socialisme zal blijken het (enige) alternatief te 

zijn. En dat SP-socialisme kunnen we ook op kleine schaal, 

dichtbij onszelf, al laten zien. In woorden en vooral in 

daden. We hoeven niet te wachten tot we op landelijk 

niveau ‘meer in de melk te brokkelen hebben’ – in onze 

straat, in onze buurt, wijk of gemeente kunnen we al veel 

doen! 

 

Contactgegevens SP Statenfractie 

Adres: Paviljoenslaan 5, 2012 JE, Haarlem 

Email: noordholland@sp.nl 

Telefoonnummer fractiemedewerker: 06-47559147 
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