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Wim Hoogervorst 
 

BRANDWEER 
VERDER 
UITGEKLEED 
 

De brandweer in de Veiligheidsregio Noord-

Holland Noord moet twee kazernes sluiten. 

Veertien andere korpsen hangt afslanking 

van hun huidige takenpakket boven het 

hoofd. Deze ‘herstructurering’ zal grote 

gevolgen hebben voor onze inwoners. Veel 

vrijwilligers, postcommandanten en de 

Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers zijn 

net als de SP verbijsterd. De SP stelt er 

vragen over aan het provinciebestuur. 

Statenlid Hoogervorst: “Het kan niet zo zijn 

dat men lijdzaam moet toezien hoe hun 

naaste buren meer in gevaar komen”, aldus 

Statenlid Hoogervorst. “De taken en 

bevoegdheden worden verder uitgekleed en 

dat terwijl de branden steeds complexer 

worden door bijvoorbeeld de elektrificering 

van onze samenleving.”  

Lees er meer over op de website. 

 

 

Foto: Onze eigen Heidi Bouhlel is vrijwilliger bij de 

brandweer. 

 

 

 

 

 

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. 

 

Marcel Lathouwers  

Elke week nieuws uit de 

Statenfractie 
De meest recente updates van SP Noord-Holland in je postvak  

 

Eens per week wordt u een nieuwsbulletin vanuit de SP Statenfractie aangeboden. Dit nieuws is een 

verzameling van onze berichten op de website en op onze sociale mediakanalen.  

De website, het Twitterkanaal en de Facebookpagina van SP Noord-Holland worden door veel mensen 

regelmatig bezocht en de artikelen worden goed gelezen. De onderwerpen die we hier aansnijden, zijn 

niet alleen interessant voor degenen die zich bezighouden met de provinciale politiek; ze zijn interessant 

voor iedereen!  

Bijvoorbeeld als het gaat over het enorme energieverbruik door datacenters en de glastuinbouw, of over 

de schadelijke stoffen afkomstig van Schiphol en Tata Steel, of over het belang van onze 

natuurgebieden, provinciale wegen en onze recreatieoorden. Alle SP-leden wonen wel ergens nabij en 

hebben brede interessegebieden. 

 

Mocht je vragen hebben over bepaalde onderwerpen of wil je iemand van de Statenfractie spreken, 

neem dan contact op. (Zie kader ‘Contactgegevens SP Statenfractie’) 

 

Tweet van de week 
 

Klik erop en deel het! 

 

 

 

 

 

Contactgegevens SP Statenfractie 

Adres: Paviljoenslaan 5, 2012 JE, 

Haarlem 

Email: noordholland@sp.nl 

Telefoonnummer fractiemedewerker: 06-

47559147 

 

 

 

Het gele gebouw is het fractiekantoor waar de 

statenfractie gebruik van mag maken. Het ziet er heel 

fraai en statig uit. Doet het u ook niet denken aan het 

huis van Pipi Langkous? 
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Remine Alberts 
 

 

COLUMN 

Deze week verscheen er weer een column 

vanuit de SP-Statenfractie:  

 

"GELD MOET ROLLEN” 

 
 

 

 

Het eigen huizenbezit moest worden 

gestimuleerd, want dan zou iedereen de 

woning krijgen die bij hem of haar past. De 

hypotheekrenteaftrek werd bedacht en later 

mochten ouders heel voordelig 

honderdduizend euro aan hun kind schenken 

voor de aanschaf van een woning. Het 

resultaat? Heeft u even? Maar de 

samenvatting is dat er geen betaalbare woning 

meer te vinden is in dit land. Heb je niet zo’n 

dikke portemonnee, dan ben je de klos. 

Minister Hoekstra riep aan het begin van 

de  coronacrisis: "We gaan u financieel 

helpen, we hebben diepe zakken". Even deed 

de regering wat ze moest doen: ze liet het geld 

rollen en hield Nederland draaiend. 
 

 

En hoe is het nu? 

De ondersteuning van de openbaar 

vervoerbedrijven wordt eind van dit jaar 

stopgezet. Met als gevolg dat 20 tot 30% van 

het openbaar vervoer zal verdwijnen. Deze 

dagen wordt er over de overheidsuitgaven 

gesproken in de Tweede Kamer en het ziet er 

somber uit. Heel somber. Verlaging van BTW 

op (gezond) voedsel en energie: ‘moeilijk, 

moeilijk’. Geld voor de gemeentes om WMO 

en Jeugdzorg te kunnen verzorgen: ‘moet 

omlaag’. Minimumloon omhoog naar 14 euro 

(moet als gevolg van de prijsstijgingen al naar 

15,50 euro): ‘niet te snel’. 

Geld moet rollen. Maar dit kabinet laat het 

wel de verkeerde kant op rollen. Stel je eens 

voor dat iedereen een inkomen zou hebben 

waar je normaal van kunt rondkomen. Een 

kwestie van politieke keuzes maken. Ook van 

dit kabinet valt dat echter niet te verwachten. 

 

 

 

     Foto: Remine haar plek in de Statenzaal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fractievoorzitter Remine Alberts leidt de 

Statenfractie. Ze heeft in haar ‘portefeuille’ 

onderwerpen als Bestuur, Wonen, Schiphol en 

Ruimtelijke Ontwikkeling. 

Meer over haar weten? Klik hier. 
Foto: Kleingeld. ‘Elk dubbeltje moeten omdraaien’ is een bekend 

gezegde. 

 

‘Geld moet rollen’ is een bekende uitspraak die je 

vooral in ondernemersland hoort. Wanneer geld 

rolt, gebeuren er mooie dingen, zegt men. Op zich 

is dat natuurlijk waar. Stop het in een oude sok, 

verberg het onder je matras of bewaar het in een la 

en je zult zien dat er niets verandert. 

Veel belangrijker dan de constatering dat geld 

moet rollen, is de vraag waar dat geld dan naartoe 

moet rollen. U zult waarschijnlijk onmiddellijk 

zeggen dat het niet uw kant op rolt en dat is - een 

enkele uitzondering daargelaten - een waarheid als 

een koe. Zo is het nu eenmaal geregeld in 

Nederland. En hoewel het in het verleden ook al 

zo was - zeker met de huidige kabinetten onder 

leiding van Mark Rutte - kunnen we wel stellen dat 

het geld de verkeerde kant op rolt. En telkens 

in mooipraat verpakt. 

Ik noem een paar voorbeelden: De zorg werd te 

duur, dus moest er gereorganiseerd worden. 

Voortaan zou iedereen particulier verzekerd 

worden, want dat zou de kwaliteit verhogen en de 

zorgkosten laag houden. Het resultaat? Verhoging 

van de zorgpremies, de eigen bijdrage, vergroting 

van de macht van de zorgverzekeraars, waardoor 

de mondzorg en de fysiotherapie uit het 

basispakket verdwenen. De zorgverzekeraars 

spinnen er garen bij. 

 

Sociale Media 
         

 
Volg de SP Statenfractie online via 

Facebook en Twitter voor meer 

nieuws! 

 

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