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MELD JE AAN VOOR DE 
KOOPKRACHT-AVOND 
BIJ JOU IN DE BUURT! 

 

  
Foto: PrinsjesdagProtest op 17 september 2022. 
 

 

 

Steeds meer mensen hebben moeite om de rekeningen te betalen. Terwijl de 

kosten stijgen, blijven onze lonen, uitkeringen en AOW al jaren achter. 

Boodschappen, de energierekening, tanken en de huur, het wordt allemaal 

duurder waardoor steeds meer mensen in de knel komen. 

Op verschillende plekken in onze provincie komen we samen om op te staan 

tegen de gestegen kosten. We bespreken onze plannen en wat we samen 

kunnen doen om te zorgen dat de kosten dalen en de lonen, de uitkeringen 

en de AOW stijgen. 

Meld je nu aan voor één van de onderstaande bijeenkomsten via 

https://kostenomlaag.sp.nl/  

 

11 november – Landsmeer; 

18 november – Uithoorn; 

18 november – Alkmaar. 

 

In tegenstelling tot eerder berichtgeving, vindt op 7 november deze bijeenkomst in 

Enkhuizen NIET plaats. Daartegenover staat dat er op 12 december een avond 

wordt georganiseerd over onze energievoorziening. Het Tweede Kamerlid Peter 

Kwint gaat dan in gesprek over de redenen waarom het noodzakelijk is om de 

energievoorzieningen weer in publieke handen te leggen. (Meer info via deze link) 

 

En teken ondertussen ook de volkspetitie ‘Nationaliseer 

onze energie’ via onderstaande link!  
 

 

  klik erop! 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
 

 

Heidi Bouhlel 

 

MOGELIJKE 
INTEGRITEITSSCHENDING 
LANDSMEERSE 
WETHOUDER 
 
Wethouder Marion Breij van de gemeente Landsmeer bezit grond in diezelfde 

gemeente. Het College van B & W, waar zij dus zelf onderdeel van is, wil graag 

stukken grond uit het Bijzonder Provinciaal Landschap (BPL) halen. Daarvoor heeft 

wethouder Breij namens het college bij de provincie een zienswijze ingediend. De SP 

vraagt aan het provinciebestuur of dit ingaat tegen de integriteit van de wethouder. 

Statenlid Heidi Bouhlel: “Wethouder Breij neemt hier namens de gemeenschap 

beslissingen over haar eigen grond.” 

 

“Dit beschermingsregime is er niet voor niets. Hier mag niet aan worden getornd. De 

SP hoort graag van het provinciebestuur hoe zij tegen deze kwestie aankijkt. In het 

bijzonder tegen de integriteit van Wethouder Marion Breij”. 

 

Lees er meer over op onze site. 

 

 
 

                      Foto: Gemeentehuis Landsmeer; actie van SP Landsmeer in februari 2019 
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Tweet van de 
week 
 

Klik erop en deel het! 

 

 

 

 
 

 

 

Wist je dat… 
 
 

SP Amsterdam op veel fronten actief is? De 

afdeling en de gemeenteraadsfractie zetten 

zich samen in voor landelijke en lokale 

aangelegenheden. 

 

Zo stonden SP’ers op het buurtfestival De 

Banne Bruist voor hun ‘kosten omlaag’-

campagne, komen de Amsterdammers 

succesvol op voor De Fietsentuin in de 

Hoofddorppleinbuurt én komen ze op voor 

Kwekerij Osdorp. 
 

Kijk vooral even op de site van de SP-

afdeling en laat je inspireren. 

 

 

 

 

Foto: De SP-afdeling biedt gebak aan; “De Fietsentuin 

Amsterdam mag blijven! Actievoeren werkt!   ” 

 

 
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: 

 

 
 

 

 

Contactgegevens SP Statenfractie 

 

Adres: Paviljoenslaan 5, 2012 JE, Haarlem 

Email: noordholland@sp.nl 

Telefoonnummer fractiemedewerker: 06-47559147 

 

 

 

Facebook 

 

 

 

Twitter 

 

 

 

Remine Alberts 

Wim Hoogervorst 

Heidi Bouhlel 

Anna de Groot 

Remine Alberts 

Wim Hoogervorst 

Heidi Bouhlel 

 

 
Foto: Printscreen van de vergadering van de commissie Ruimte,    

          Wonen en Klimaat op donderdag 27 oktober jl. 
 

Marcel Lathouwers 

VERGADERINGEN 
 

SP’ers weten het maar al te goed: alleen in de raad of in de 

staten kun je het verschil niet maken, dat gebeurt 

voornamelijk buíten het ‘parlement’. Maar datzelfde 

parlement is wél het podium waarop onze 

vertegenwoordigers ‘het woord van volk’ verkondigen. Zo 

ook in de statenzaal van de provincie Noord-Holland. 

Die vergaderingen zijn soms saai, want je hoort wel eens 

hetzelfde verhaal, maar dan in een ander jasje. Dat moet je 

dan zien te doorbreken. Gelukkig is het vaker heel erg 

leuk en soms ook behoorlijk spannend! Zo wordt er wel 

eens ‘op het scherpst van de snede’ gedebatteerd over een 

bepaald onderwerp, waarbij het erom spant wat nu precies 

de uitkomst zal zijn; is er een nipte meerderheid vóór of 

tegen een bepaald voorstel? 

Op donderdag 27 oktober jl. was het om een andere 

reden heel erg leuk: statenlid Heidi Bouhlel legde even 

haarfijn uit dat de PvdA-fractie tijdens één vergadering 

over twee verschillende voorstellen besloot om zich de ene 

keer zich niet uit te spreken over het aantasten van het 

‘bijzonder provinciaal landschap’ (BPL)¹ en het de andere 

keer juist prima vindt om het aan te tasten. Heidi: “Ik 

moet even bijkomen van de woorden van meneer 

Muurlink, want dit staat echt haaks op het vorige 

agendapunt; ‘hoeders van BPL’.” 

De staten- en commissievergaderingen zijn uiteraard 

openbaar en toegankelijk. Je kunt de vergaderingen 

digitaal bijwonen én terugkijken, maar het is veel leuker 

om er fysiek bij aanwezig te zijn. Lijkt je dat wat? Kom dan 

langs of stuur een mailtje naar lathouwersm@noord-

holland.nl en maak een afspraak. 

¹ Uitleg over BPL treft u aan op de website van de provincie. 
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