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“REMINE ALBERTS 
KANDIDAAT 
LIJSTTREKKER” 
De SP draagt Remine Alberts voor als lijsttrekker voor de Provinciale 

Statenverkiezingen, die op 15 maart 2023 plaatsvinden. De 

kandidatencommissie is enthousiast over de gehele 

conceptkandidatenlijst: “Met Remine Alberts en Heidi Bouhlel hebben 

we twee sterke, vrouwelijke aanvoerders. We zijn erg trots op onze diverse 

lijst; met nieuw en ervaren talent, uit alle regio’s van onze mooie 

provincie.” Op 3 december zal de kandidatenlijst door de 

ledenconferentie worden vastgesteld. 

Remine is geen onbekende in de provinciale politiek; het wordt namelijk haar vierde 

periode als statenlid. In augustus vorig jaar nam zij het stokje over van Eric Smaling als 

fractievoorzitter van SP Noord-Holland. In maart dit jaar is Remine tevens verkozen 

tot gemeenteraadslid in Amsterdam. Chris Schaeffer namens de 

kandidatencommissie: “Er is veel vertrouwen in Remine, als leider van de SP-

statenfractie. Samen met haar team zal zij de komende periode blijven opkomen voor 

de gezondheid van álle Noord-Hollanders en zorgen dat onze mooie provincie 

leefbaar blijft.” 

Remine Alberts: “Het is een hele eer om voorgedragen te worden. We zien als SP al 

decennialang dat het politieke systeem waarin we ons bevinden, tegen ons werkt. Het 

‘vrije marktdenken’ was en is overduidelijk een verkeerde keuze. Het aan 

commerciële partijen overlaten van basisvoorzieningen zoals onze energie, onze 

woningen en ons openbaar vervoer, leidde ertoe dat alles duurder en voor steeds meer 

mensen onbereikbaar is geworden. De aankomende verkiezingen gaat het over onze 

democratie en ons leven: met een grote SP zorg je ervoor dat wat van ons allemaal 

moet zijn, weer in onze handen komt te liggen. Samen met iedereen die daar achter 

staat, ga ik die strijd aan!” 

Kijk voor de volledige concept kandidatenlijst op onze website. Onderaan het artikel 
kun je het pdf downloaden. 
 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Remine Alberts. 

(Bron: Maurits Gemmink, SP) 

 

 

 

 

 
Foto’s: Kandidaat-Statenleden; de nummer 2 t/m 5. Heidi Bouhlel, Maarten Dijksen, Jacob Kes en 

Joaquin Alexander. (Bron: Maurits Gemmink, SP) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

statenlid Wim Hoogervorst, duo-commissielid Heidi Bouhlel, statenlid Anna de Groot en 

fractievoorzitter Remine Alberts. 

 

Anna de Groot 

COLUMN: 
“CONSUMINDEREN” 

          Foto: Douche-hendel 

 

Een greep uit Anna haar 
column: 
 

“…. Eten en kleding; zomaar twee dingen waarmee je zélf een klein 

verschil kan maken. Maar er zijn er meer en de overheid grijpt die maar al 

te graag aan, om de individuele mens te wijzen op zijn onvolkomenheden: 

‘Doe zuinig met water!’, ‘Zet de verwarming op 19 graden en 's nachts op 

15!’, ‘Vijf minuten onder de douche!’, ‘Voorkom sluipgebruik!’, ‘Doe een 

warme trui aan!’, enzovoorts. 

En waar het individu zich zo af en toe kapot schaamt over het eigen gedrag 

en de daarmee samenhangende ecologische voetafdruk, hebben politici, 

de overheid en het grote bedrijfsleven daar over het algemeen weinig last 

van. Waarom is er sedert 2019 nog geen gram stikstof minder uitgestoten? 

Waarom neemt het tempo van de klimaatverandering nog steeds toe in 

plaats van af? Waarom wordt er alles aan gedaan om te voorkómen dat 

grote bedrijven stoppen met het uitstrooien van gevaarlijke giftige stoffen 

over de aarde? Het zal wel het geld zijn. De economie moet blijven 

groeien. Als er door de overheid niet wordt ingegrepen, verdwijnt ook bij 

de mensen het draagvlak. Het helpt niet als de overheid een beleid voert 

van alsmaar groei en de mensen verplicht op een houtje te bijten…. 

Nieuwsgierig naar de rest? Lees op onze website de hele column van 
statenlid Anna de Groot.                                                                 
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TWEET VAN DE 
WEEK 
 

Klik erop en deel het! 

 

 

 

 
 

 

 

ALGEMENE 
BESCHOUWINGEN 
 
 

In de komende weken wordt er in de Provinciale Staten over 

de Begroting vergaderd. Dat gaat natuurlijk over geld. 

Fractievoorzitter Remine Alberts zal het woord voeren tijdens 

deze ‘algemene beschouwingen’. Zij zal het vooral hebben 

over de negatieve gevolgen van het aan de markt overlaten 

van publieke taken. 

 

Remine: “De markt zou alles beter en goedkoper maken, 

maar we zien juist het tegenovergestelde. Kijk maar naar de 

energiecrisis of de zorg. We zijn onze democratische 

zeggenschap volledig kwijtgeraakt.”  

 

Ook zal de fractie een aantal voorstellen doen die voor 

schonere lucht en meer natuur kunnen zorgen. 

 

Op maandag 14 en maandag 21 november kun je de PS-

vergadering live volgen via deze link, maar je kunt ook naar 

het provinciehuis komen om in de publieke tribune plaats te 

nemen. Kijk hier voor de kalender en meer specifieke 

informatie over de vergaderingen. 
 

Contactgegevens SP Statenfractie 

Adres: Paviljoenslaan 5, 2012 JE, Haarlem 

Email: noordholland@sp.nl 

Telefoonnummer fractiemedewerker: 06-47559147 

 

 

Remine Alberts 

CONFERENTIE 
 
In de komende paar weken gaan de verschillende 

afdelingen wederom aan de slag met het concept 

verkiezingsprogramma van SP Noord-Holland. Elke 

afdeling organiseert een Algemene Ledenvergadering, 

voorafgaand aan de SP Regioconferentie op zaterdag 3 

december 2022. 

 

Zowel het concept-programma (genaamd: “Voor een 

gezond en leefbaar Noord-Holland voor iedereen”) als 

de concept kandidatenlijst worden door de leden 

besproken. Tijdens de regioconferentie worden de lijst 

en het verkiezingsprogramma (al dan niet gewijzigd) 

vastgesteld. 

 

Ben je nieuwsgierig naar het programma en wil je 

meepraten over de inhoud? Neem dan contact op met 

je afdelingsvoorzitter. Via deze link kun je de 

benodigde contactgegevens vinden.  

 

 

                  Foto: Voorblad concept verkiezingsprogramma. 

WIST JE DAT… 
 

Statenlid Heidi Bouhlel onlangs in de rechtbank in 

Haarlem was? Gelukkig stond zij niet in het 

beklaagdenbankje, maar stond zij wel de recreanten bij 

die al tijden strijden voor hún geliefde stekje op 

Camping Sandevoerde. 

Heidi op haar Facebookpagina: “Deze kanjers willen 

niet wijken voor de rijken  en gelijk hebben ze! Er 

moet ook voldoende plek blijven voor "gewone" 

recreanten. Camping Sandevoerde is één van de twee 

laatste familiecampings in Noord-Holland, daar moet 

je zuinig op zijn.” 

Klik op de foto en ga naar de pagina van Statenlid 
Heidi Bouhlel. 

 

 

 
 
Marcel Lathouwers is de fractiemedewerker van 

SP Noord-Holland. 

 

Lees meer over Marcel op onze website! 

 

 
SOCIALE 
MEDIA 
    
Volg de SP Statenfractie via 

Facebook en Twitter voor meer 

nieuws! 

 

 
 
 

Tip: Wil je ons volgen via 
Facebook en Twitter?  
Klik dan op die pagina’s op de 
button ‘follow’ of ‘volgen’. 
 
 
Nodig ook al je Facebookvrienden 
uit om ons te volgen! 
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