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Solidair met
actievoerende
bouwvakkers
Met het uitdelen van een
pamflet tijdens de grote
bijeenkomst in Veldhoven
heeft de SP solidariteit
betuigd met de actievoerende
bouwvakkers.
De onderhandelingen over de
bouw-CAO zijn vastgelopen,
omdat werkgevers eisen dat de
bouwbonden éérst instemmen
met hun voorstel om de reis-
urenregeling aan te passen,
voordat over de andere
voorstellen onderhandeld kan
worden. Deze regeling is
overigens pas vorig jaar
afgesproken.
De bonden zijn bereid
tegemoet te komen aan de
wens van de werkgevers, maar
dan in het licht van een goed
totaal-akkoord, niet als dictaat
vooraf.
De bonden eisen onder meer
een loonsverhoging van 1,5
procent per 1 januari naast de
prijscompensatie, een
winstdelingsregeling, volledige
doorbetaling van het loon bij
ziekte, verbetering van de
arbeidsomstandigheden en
meer seniorendagen.

Met een bos bloemen en een boekje van
Jan Marijnissen heeft de Helmondse SP haar

300ste lid verwelkomt.

De afgelopen twee maanden
heeft de SP in Helmond vijftien
nieuwe leden binnengehaald.
Voorzitter van de afdeling Hans
Verbakel schrijft dat toe aan de
verkiezingscampagne. �Hoewel
we geen stemmen hebben ge-
wonnen hebben toch opmerke-
lijk veel mensen gereageerd op
onze folders. We hikken al een
tijdje aan tegen de 300 leden
maar nu hebben we die grens
definitief gehaald.�

Helmondse SP
verwelkomt

300ste lid

Met haar ledengroei ontsnapt
de SP aan de tendens dat de
ledentallen - vooral bij de grote
partijen - juist dalen. De teller
staat inmiddels al op 303 leden.

Enkele jaren geleden zijn de le-
dentallen van de Helmondse par-
tijen met elkaar vergeleken. Het
CDA was toen de grootste met-
een gevolgd door de SP. Ver-
bakel denkt dat nu zijn partij de
grootste is.

Peiling: SP groeit
Volgens de peiling van
vrijdag 19 april door
Interview/NSS heeft de SP
in één week er twee zetels
bijgewonnen en komt
daarmee uit op 8 zetels.
Een stap dichterbij het elftal
dat Jan Marijnissen na 15
mei hoopt aan te voeren.
Vaststaat dat daarvoor
voldoende sympathie is.
Het komt er nu op aan om de
sympathie om te zetten in
daadwerkelijk stemmen op
de SP. Daarom: hang het
affiche op, help mee met

folderen, overtuig uw
vrienden! Helpen? Bel naar
(0492) 541481 of 547784 of
e-mail: helmond@sp.nl
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SPREEKUUR

De SP Hulp- en Informatie-
dienst houdt iedere week een

spreekuur. U kunt daar te-
recht voor allerlei

juridische problemen,
maar ook andere

zaken, als
gezondheidszorg,

milieu, enz.

Molenstraat 95, Helmond.
Iedere woensdagavond
van 19.00u tot 20.00u.

Tel. 0492 - 54 14 81

Niet in mijn
achtertuin

Lastige dilemma's

Een moskee aan de wethouder Ebbenlaan naast de
Leonardusschool. Een hoge torenflat aan de

Ruusbroecklaan. En de Koninkrijkszaal van Jehova's
getuigen bij het Elbeplantsoen. Tegen alle drie deze

voorstellen komt weerstand vanuit de buurt: niet in mijn
achtertuin. Maar in wiens achtertuin dan wel?

Al meteen na de verkiezingen in de
eerste vergadering van de nieuwe
commissie Ruimtelijk & Fysiek
wordt Leo Verberne met deze di-
lemma's geconfronteerd. Verberne
is burgerlid van deze commissie voor
de SP. Wat is volgens hem de uit-
weg uit deze dilemma's?
Verberne: 'Het is het goed recht van
bewoners om voor hun belang op te
komen. Dus als eerste vind ik dat
we moeten kijken of er goede argu-
menten worden aangevoerd. Maar
het is niet zo simpel dat als er in de
buurt weerstand is tegen de komst
van een moskee, dat wij dan zo-
maar volgen. De belangen moeten
eerlijk worden afgewogen, lasten
en lusten moeten eerlijk worden ge-
deeld.'
Als het gaat om het vestigen van een
moskee denkt Verberne dat het on-
mogelijk is om iedereen tevreden te
stellen. Wel is een probleen de ruim-
telijke tweedeling. Verberne: 'Waar-
om geen moskee in Brandevoort?
Die vraag komt niet eens op. Want
de meeste Marokkanen en Turken
wonen in de binnenstad en Helmond-
West. En dat heeft weer met het

volkshuisvestingsbeleid te maken.'
De achtergrond van voorstellen kan
heel verschillend zijn. Het plan voor
een flat van dertien verdiepingen aan
de Ruusbroecklaan is duidelijk inge-
geven door economische belangen.
Rond het om te bouwen broeders-
klooster is een commerciële prijzen-
slag ontstaan met als hoogste bieder
bouwbedrijf Vannel. Die wil nu de
hoogte in om zijn geld terug te verdie-
nen. Verberne:'Dat is voor ons geen
doorslaggevend argument. Als een
projectontwikkelaar zoveel geld neer-
telt zonder garantie of de gemeente
wel meewerkt aan zo'n hoge toren,
dan is dat zijn eigen risico.'
Tegen de komst van de Koninkrijks-
zaal gelden voor een deel dezelfde
bezwaren als tegen de vestiging van
de moskee. Zo wordt in beide geval-
len verkeersoverlast  gevreesd.
Verberne: 'Daar moet natuurlijk op
worden gelet, maar eigenlijk willen
de bewoners de Koninkrijkszaal lie-
ver helemaal niet in de buurt maar het
laten zoals het is. En dat bedoel ik nou
met lastige dilemma's. Want wáár
kun je zo'n gebouw dan wel kwijt
zonder dat er protest tegen komt?'


