HELMOND SPECIAAL
Een uitgave van de SP-afdeling Helmond. Reacties? Graag! SP Helmond
T: (0492) 547784 / 541481 • E: helmond@sp.nl • I: www.helmond.sp.nl

WETHOUDERS ONDER DE MENSEN

INTERVIEW MET NATHALIE VAN DER ZANDEN EN ERIK DE VRIES
Woensdag 19 maart 2014 was een spannende dag. ’s Avonds laat werd de uitslag
van de raadsverkiezingen bekend: de
SP werd de grootste partij in Helmond
met vier stemmen meer dan het CDA!
De Helmondse SP’ers Nathalie van der
Zanden en Erik de Vries traden aan als
wethouders. We spraken met hen over
hun ervaringen als wethouder tot nu
toe, over de plannen voor de toekomst
en over het belang om als wethouder
contact te houden met de mensen.

››Meebesturen betekent wethouders
leveren...
‘Inderdaad, dan komt de vraag of je wethouder wilt worden. Ik zeg eerlijk, ik moest
wel even slikken. Niet dat ik het niet zag
aankomen, maar toch. Niet alleen ziet je privéleven er vanaf dag één totaal anders uit,
het is ook die bestuursverantwoordelijkheid
die helemaal nieuw voor je is.’
››En ben je daar ondertussen aan gewend?
‘Inmiddels zijn we een maand of acht verder.
Ik heb met veel inwoners, verenigingen en
organisaties gesproken. Het is belangrijk om
tijd te nemen voor gesprekken met iedereen waarvoor je het doet! Dat heeft mij een
goed beeld opgeleverd van onze stad en de
behoeften van de mensen. Het gesprek dat
ik bijvoorbeeld had met vier moeders met
een minimuminkomen was voor mij waardevoller dan een urenlange vergadering. En
in discussie gaan met tien jongeren geeft
mij meer inzicht dan een beleidsnota. Door
ervaringsdeskundigen te betrekken verlies
je nooit uit het oog waar het om draait: de
mensen.’
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››Nathalie, bij de gemeenteraadsverkiezingen vorig jaar werd de SP de grootste partij
in Helmond. Hoe is het daarna gegaan?
‘De weken daarna hebben we onderhandeld
met andere partijen. Wij wilden een zo sociaal mogelijk coalitieakkoord. De onderhandelingen waren pittig, maar uiteindelijk lag
er een akkoord waar wij trots op waren. Een
akkoord dat we konden verantwoorden aan
onze leden en onze kiezers.’

Nathalie van der Zanden, wethouder Wmo, Armoedebestrijding, Ouderen, Accommodaties
en Publieksdienstverlening.

››Hoe gaat het met ‘de Helmondse mens’?
‘Het is mij duidelijk geworden dat door de
economische situatie een steeds groter aantal Helmonders het erg moeilijk heeft. Dit
treft allang niet meer alleen de mensen met
een smalle beurs, maar treft ook steeds meer
werkenden en gezinnen met opgroeiende
kinderen. Daarom trekken we jaarlijks een
miljoen extra uit voor het armoedebeleid.
Want we moeten niet willen dat er stadsgenoten zijn die door de bodem zakken, daar
wordt Helmond geen leuke stad van!’

het beleid zo sociaal als mogelijk houden,
dat is het enige alternatief. Enkele gemeenten hebben wel de keuze gemaakt om met
huishoudelijke hulp te stoppen. Die keuze
maken wij niet! Helaas zal door die zware
bezuiniging het aantal uren huishoudelijke
hulp verminderen. De zorgaanbieders moeten dat bespreken met de mensen en kijken
wat verantwoord is en wat niet. Dit is een
omvangrijke operatie die niet altijd perfect
zal verlopen. De discussie hierover zal ik
niet uit de weg gaan!’

››Extra geld uitgeven? Er moet toch bezuinigd worden?
‘De regering bezuinigt inderdaad zwaar,
onder andere op de zorg. Als partij keuren
wij deze bezuiniging fel af. Wat doe je dan
als lokale SP-wethouder? Niets doen of
stoppen is geen optie. Dus aanpakken en

››Wil je de mensen in Helmond nog een
boodschap meegeven?
‘Als wethouder blijf ik onder de mensen
komen. Daarom ook houd ik spreekuur in
de wijken. Ik nodig iedereen uit om onder
het genot van een kopje koffie met ideeën te
komen om onze stad socialer te maken.’

DE SP ZET ZICH IN VOOR MENSELIJKE WAARDIGHEID, GELIJKWAARDIGHEID EN SOLIDARITEIT

WETHOUDERS ONDER DE MENSEN

besluit? Kan ik het uitleggen? Dat is mijn
belangrijkste kompas. Mensen hoeven een
besluit niet altijd leuk te vinden. Het gaat
er wel om dat je mensen meeneemt bij die
besluiten: waarom doen we het? En hoe zijn
we tot dat besluit gekomen? Als je mensen
erbij betrekt is het begrip groter, ook als
daar uiteindelijk niet precies uitkomt wat
iemand graag had gewild.’
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››Is dat ‘beginspraak’, zoals dat zo mooi in
het coalitieprogramma staat?
‘Dat is daar een onderdeel van ja. Ik kan
als wethouder een besluit nemen en dan
proberen mensen te overtuigen. Maar ik kan
er ook voor kiezen om mensen helemaal aan
het begin erbij te betrekken: uitleggen wat
het probleem is, en mogelijke oplossingen
geven. Dan kunnen mensen nog écht sturen
op de aanpak. En kunnen zij misschien met
dingen komen die we zelf nog niet bedacht
hadden. Twee weten meer dan één, en een
stad weet meer dan een gemeentebestuur!’

Erik de Vries, wethouder Mobiliteit, Stedelijk Beheer & Groen, Wijken en Toerisme &
Recreatie.

››Erik, een SP’er hoort tussen de mensen in
te staan. Ben je het daarmee eens?
‘100 procent! Het is enorm belangrijk om
onder de mensen te blijven komen. Je kunt

jezelf makkelijk verliezen in alle stukken
die je als wethouder dagelijks te verwerken
krijgt. Ik vraag me bij elk stuk af: wat hebben
onze inwoners hier aan, en snappen zij dit

››Hoe doe je dat dan?
‘Met inloopavonden in de wijken, themaavonden om mee te kunnen praten, en
door spreekuren te houden. Ga het gesprek
aan met de stad, ook over moeilijke onderwerpen. Zo hadden we op 28 januari een
openbare discussie over de bezuinigingen.
Zo’n honderd betrokkenen hebben de
handschoen opgepakt om met ons mee te
denken. Op zo’n avond zie je dat mensen
bereid zijn hun steentje bij te dragen. De
titel van ons coalitieprogramma is ‘Mensen
maken de stad’. Dat is voor ons geen loze
kreet: het zijn echt de mensen die uiteindelijk bepalen hoe onze stad eruit ziet. Ik ben
er trots op om daar als SP en als wethouder
een bijdrage aan te leveren!’ •

SP MELDPUNT HUURVERHOGINGEN

WIE KAN DAT NOG BETALEN?
In twee jaar tijd zijn de huren met bijna
10 procent gemiddeld gestegen. Op 1 juli
zullen huurders weer geconfronteerd
worden met een huurverhoging. De
huur neemt een steeds grotere hap uit
de huishoudportemonnee. Dat kan wel

MELDPUNT
ZORG

oplopen tot 30 procent of meer. Gas, water
en licht komen daar nog eens bovenop!
Geen wonder dat steeds meer huurders in
moeilijkheden raken.
De SP wil tegengas geven. Komt u door de
huurverhogingen in financiële problemen?

Laat het ons weten! De SP inventariseert
alle klachten om de automatische
huurverhogingen een halt toe te kunnen
roepen. U kunt reageren op onze website:
helmond.sp.nl. Of een mailtje sturen naar
helmond@sp.nl •

Er verandert veel in de zorg, maar niemand mag tussen wal en schip vallen!
Wat zijn uw ervaringen?
Bel (0492) 54 77 84 of stuur een mailtje:
helmond@sp.nl

‘ONRECHT AANPAKKEN? DAAR IS
DE SP VOOR OPGERICHT!’

INTERVIEW SP-FRACTIEVOORZITTER MIEKE MEULENDIJKS

››Geen eenvoudige kwestie zeker?
‘Nee, geen onderwerp om over één nacht
ijs te gaan. Na de zomervakantie vorig jaar
kwamen verontrustende signalen bij ons
binnen over de interne gang van zaken bij
de Stadswacht. In de maanden die volgden
hebben we gesprekken gevoerd met vijftien
medewerkers en ook met enkele oudmedewerkers. Alle gesprekken bevestigden
het beeld dat de verhoudingen binnen de
Stadswacht ernstig verstoord waren.’
››En toen?
‘Het was een signaal dat we niet konden
negeren. Eind oktober heb ik de burgemeester geïnformeerd over onze bevindingen.
Daarop volgde snel de gezamenlijke conclu-
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Bij de Helmondse Stadswacht speelden
veel problemen. Er heerste een angstcultuur. De SP bracht de zaak aan het
rollen. Voor Mieke Meulendijks hoort
het er allemaal bij. ‘Onrecht aanpakken?
Daar is de SP voor opgericht!’

Mieke Meulendijks, fractievoorzitter van de Helmondse SP.

sie dat een officieel en zorgvuldig onderzoek
nodig was. Een externe vertrouwenspersoon
werd aangesteld bij wie alle medewerkers
hun verhaal konden doen.’
››Met een goede afloop?
‘Het rapport van de onderzoeker is open-

baar gemaakt, onze bevindingen werden
bevestigd en er zijn maatregelen genomen.
De directeur vertrekt, er is direct een nieuwe
interim-directeur aangesteld. Er wordt nu
gewerkt aan herstel van vertrouwen. Er zijn
goede eerste stappen gezet.’ •

OP NAAR 18 MAART!
In 2011 trad de SP toe tot het provinciebestuur van Noord-Brabant. Dat was
bijzonder, omdat onze provincie tientallen jaren achtereen werd bestuurd door
een combinatie van CDA, VVD en PvdA.
En het was ook voor bijzonder voor heel
Nederland, want Noord-Brabant was de
provincie waar de SP voor het eerst mee
ging doen in het provinciebestuur. Op
18 maart 2015 zijn er verkiezingen voor
de Provinciale Staten.
Nico Heijmans (Den Bosch) was de afgelopen periode fractievoorzitter en is
nu opnieuw lijsttrekker voor de SP. Hij is
positief over de deelname van de SP aan het
provinciebestuur.
››Nico, wat heeft de SP de afgelopen jaren
bereikt in Noord-Brabant?
Nou, om maar eens een paar dingen te
noemen: voor 16- en 17-jarigen hebben we
in de afgelopen vier jaar geregeld dat zij
met 50 procent korting met de bus hebben
kunnen reizen. Er is een begin gemaakt om
in Brabant mooie grote stukken natuur te

Nico Heijmans, lijsttrekker SP
Provinciale Statenverkiezingen
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INTERVIEW MET PROVINCIALE LIJSTTREKKER NICO HEIJMANS

ontwikkelen. Dat is op zich al heel mooi,
maar het is vooral ook de bedoeling dat we
hiermee veel meer toeristen naar Brabant
halen, wat dan vervolgens weer zorgt voor
een hoop werkgelegenheid voor mensen.
Vooral voor lager opgeleiden willen we zo
meer banen creëren, want dat is heel hard
nodig. Maar we hebben ook gezorgd voor
verbeteringen in de landbouw, waardoor er
veel meer aandacht is voor dierenwelzijn,
milieu en volksgezondheid.
››Welke onderwerpen zijn van belang voor
de komende provinciale verkiezingen?

‘Een onderwerp dat erg speelt in de regio
Helmond is de Ruit. Het gaat dan om de weg
langs het Wilhelminakanaal tussen Eindhoven en Beek en Donk en de verdubbeling
van de N279 langs Dierdonk, Rijpelberg
en Brouwhuis. Beiden worden door de SP
afgewezen en kunnen pas in beeld komen
als in de praktijk bewezen is dat alle andere
manieren om knelpunten aan te pakken
hebben gefaald.’
››Het zijn provinciale verkiezingen. Toch
roept de SP op om af te rekenen met de
regering van VVD en PvdA? Leg eens uit.
‘De verkiezingen voor Provinciale Staten
zijn indirect ook verkiezingen voor de Eerste
Kamer. De huidige regering van PvdA en
VVD − gedoogd door D66, de ChristenUnie
en de SGP − heeft nu in de Eerste Kamer 38
zetels, ééntje meer dan de helft. Als de regering haar meerderheid in de Eerste Kamer
verliest zal ze uit een ander vaatje moeten
tappen. Dan kunnen we echt een vuist
maken tegen het asociale afbraakbeleid van
deze regering. Een extra argument om op 18
maart voor een sterke SP te zorgen!’ •

DOET U MEE?
In deze krant heeft u kunnen lezen wat mijn partijgenoten in Helmond doen voor een socialere gemeente
en land. Ik hoop dat u hen dit jaar het vertrouwen geeft om dit goede werk door te zetten. Nog beter is het
om nu al lid te worden en zelf mee te doen. Maar er zijn nog twee hele goede redenen om nu lid te worden
van de SP. Nou ja, eigenlijk kan ik er wel honderd bedenken, maar er zijn er twee die ik nu graag onder uw
aandacht wil brengen.

SOCIAAL DE CRISIS UIT
De regering van VVD en PvdA gaat voort op de weg waar Rutte I gestopt is. Het lijkt erop dat de linkerflank
van de PvdA campagne heeft gevoerd, maar dat de rechterflank nu regeert. Rutte kan alsnog zijn klus
afmaken. De AOW-leeftijd gaat nog sneller omhoog, de WW en de ontslagbescherming worden afgebroken en er vallen harde klappen in
de thuiszorg. Sociaal de crisis uit? Niet met dit kabinet. Een sterke SP is nu harder nodig dan ooit!

VÓÓR DE MENSEN, EN MÉT DE MENSEN
De meeste partijen hebben het liefst dat u eens in de vier jaar stemt en verder uw mond houdt. De SP is anders. De meest actieve partij 
van Nederland werkt dag in dag uit samen met actieve mensen aan een beter Nederland en een betere wereld. In de wijken, op scholen,
in de zorg, op de werkvloer en over de grenzen. Daarom: vóór de mensen, maar vooral ook mét de mensen. Heeft u al langer sympathie
voor de SP? Dan wil ik u nu vragen om de volgende stap te zetten. Doe mee en help mij om Nederland de komende jaren menselijker en
socialer te maken!
Ik heb u nu nodig: word nu lid!

:

:

:

:

:

:

:

postcode

land

email

telefoon

IBAN (rekeningnr.)

plaats en datum

handtekening

Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel naar: SP - Ledenadministratie, Antwoordnummer 407, 3800 VB Amersfoort.
U kunt deze machtiging stopzetten met een telefoontje of een e-mail aan de SP: (088) 243 55 40, administratie@sp.nl

:
adres + huisnr

af aan ROOD.

bank Indentificatie (BIC)*:
mobiel:

geboortedatum:

:
roepnaam

woonplaats:
:
naam

o Ik wil ook graag lid worden van ROOD (jong in de SP, tot 28 jaar) en sta één van mijn kwartaalbijdragen

* geen verplicht veld bij Nederlands IBAN (rekeningnr)

m/v
voorletters:

o € 12,50 o € 15,00 anders: €
o € 5,00 (minimum) o € 7,50 o € 10,00

Ja, ik word lid van de SP. Ik ontvang een welkomstgeschenk en bovendien krijg ik elke maand het nieuwsen opinieblad De Tribune in de bus. Ik kies voor de volgende kwartaalbijdrage:

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan de SP om doorlopende incasso-opdrachten te sturen
naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens contributie en aan uw bank om doorlopend
een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van de SP. Als u het niet eens bent met deze
afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank.
Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Jaarkrant Helmond 2015

naam
: Socialistische Partij (SP)
adres
: Snouckaertlaan 70
postcode
: 3811 MB
woonplaats: Amersfoort
land
: Nederland
incassant ID: NL86ZZZ403462460000
kenmerk machtiging (in te vullen door SP):
reden betaling
: betaling contributie

doorloPende mACHtiGinG
Bon om lid te worden

Emile Roemer, fractievoorzitter SP in de Tweede Kamer

