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NIJMEgEN SPEcIAAL

Hans van Hooft (43 jaar) maken ze 
niets meer wijs. Met vijftien jaar in de 
gemeenteraad, waarvan bijna acht jaar 
als voorzitter van de SP-fractie weet hij 
wel hoe de politieke hazen in Nijmegen 
lopen. We spraken met Hans over de 
afgelopen vier jaar en over de komende 
gemeenteraadsverkiezingen op 3 maart 
2010. “Wie wil er weer terug naar af  
met domme bezuinigingen en afbraak 
van belangrijke voorzieningen voor de 
mensen?”

Wat heeft dat nu opgeleverd, acht jaar  
SP-wethouders aan het roer van de stad?
 “De afgelopen jaren is er voor het eerst weer 
echt aandacht geweest voor de wijken. Zo 
hebben we om te beginnen voor jong en 
oud de voorzieningen op peil gebracht: met 
gratis openbaar vervoer voor ouderen en in 
alle wijken speeltuintjes voor de kinderen en 
speelveldjes voor de jeugd. Er zijn jeugdhon-
ken bijgekomen, we hebben nieuwe wijkfilia-
len van de bibliotheek neergezet en bijna alle 
sportclubs hebben nu goede faciliteiten. Het 
Willemskwartier en het Waterkwartier krijgen 
een nieuw voorzieningenhart. Met onze wet-
houders hebben we de verloedering in de 
wijken écht een halt toegeroepen. De stad is 
een stuk schoner dan acht jaar geleden. Het 
groenonderhoud is fors verbeterd. En klacht 
nummer één ‘hondenpoep’ wordt nu echt 
aangepakt met de aanleg van meer dan 100 
uitlaatplaatsen, al zijn er natuurlijk nog steeds 
hondenbezitters die overal schijt aan hebben. 
En tot slot is de veiligheid in de wijken met 

sprongen vooruit gegaan. Voor we begon-
nen voelde één op de drie Nijmegenaren zich 
onveilig in de eigen buurt, nu is dat gedaald 
naar één op de vijf. Dat is mede te danken 
aan de inzet van extra toezichthouders in  
de wijken. Natuurlijk kan het op al die  
terreinen nòg beter, maar we hebben wel 
forse vooruitgang geboekt.”

Wat hebben al die voorzieningen te maken 
met een sociale stad?
“Alles! Als wijken niet verloederen en er voor 
jong en oud genoeg te doen is, dan voelen 
mensen zich ook verantwoordelijk voor het 
wel en wee in hun wijk. Een goed voorbeeld 
daarvan zijn de buurtrangers. In heel Nijme-
gen zijn nu zo’n 120 teams actief van kinde-
ren met begeleiders die in hun wijk het zwerf-
vuil opruimen. Dat is bijna een verdubbeling 
vergeleken met een aantal jaren geleden. En 
door te investeren in sportclubs zie je nu dat 
de sportdeelname flink is gegroeid. Ook kin-
deren uit armere gezinnen gaan nu vaker naar 
een sportclub, dankzij de invoering van het 
sportfonds voor lage inkomens.”

Wat merkt de stad als geheel van de SP?
“Vier jaar geleden hebben we gezegd: jonge-
ren onder de 27 jaar zijn aan het werk of vol-
gen een opleiding naar werk. Vorig jaar was 
de jeugdwerkloosheid in Nijmegen bijna tot 
nul gereduceerd en het aantal mensen met 
een uitkering was gedaald tot een historisch 
laagtepunt. Inmiddels loopt de werkloosheid 
door de crisis weer wat op, maar we doen het 
nog steeds een stuk beter dan veel andere 

IN gESPREk MET SP-LIJSTTREkkER HANS vAN HOOfT

steden. Verder hebben we de gesubsidi-
eerde arbeid overeind gehouden, ondanks 
miljoenenbezuinigingen uit Den Haag. En we 
hebben vier jaar geleden gezegd dat er 3000 
betaalbare huurwoningen bij moeten komen. 
Die woningen staan voor de komende jaren 
in de planning, al dreigt de crisis nu wel roet 
in het eten te gooien. Voor studenten heb-
ben we de afgelopen jaren duizend woningen 
gerealiseerd en de komende vijf jaar komen 
er opnieuw duizend studentenwoningen bij. 
En verder hebben we met woningcorporaties 
en scholen harde afspraken gemaakt om 
verdergaande tweedeling in de stad tussen 
arm en rijk en wit en zwart tegen te gaan. We 
koersen op gemengde wijken en gemengde 
scholen.”

De oppositie verwijt dit gemeentebestuur 
te weinig te doen aan de bereikbaarheid 
van de stad.
“Onzin! PvdA, CDA, VVD en D66 hebben in 
het verleden dertig jaar gelobbied voor de 
doortrekking van de A73. Dat was dertig jaar 
trekken aan een dood paard. En toen er met 
de rijksoverheid afspraken werden gemaakt 
over de Waalsprong zijn diezelfde partijen 
vergeten een extra brug aan te leggen. Wij 
hebben acht jaar geleden gezegd dat er een 
extra stadsbrug moet komen. En het heeft 
eventjes geduurd, maar over een jaar start de 
bouw van die brug. Daarnaast gaat de over-
heid nu echt aan de slag met de verbreding 
van de A50. Verder komt er op initiatief van 
de SP bij het station een nieuwe parkeerga-
rage voor auto’s en fietsers. En vervolgens 

“WE BLIJvEN INvESTEREN 
  IN EEN SOcIALE STAD”

gaan we aan de gang met een nieuwe par-
keergarage bij de Hezelpoort.”

Hoe zit het met die ‘torenhoge  
belastingen’ in Nijmegen?
“Dat is een groot misverstand. Nijmegen is 
veruit de goedkoopste stad van Nederland 
voor mensen met een huurwoning. Daar zijn 
we als SP heel erg trots op. Het gaat dan om 
ruim de helft van de bevolking met de laagste 
inkomens. Voor mensen met een koopwoning 
scoort Nijmegen heel gemiddeld vergeleken 
met andere grote steden. En vanaf volgend 
jaar, als de rioolbelasting met een kwart om-
laag gaat, is Nijmegen goedkoper dan twee-
derde van de grote steden. Wel zijn we duur 
voor bedrijven, maar dat waren we ook al 
toen PvdA, CDA en VVD het voor het zeggen 
hadden. Vergeet alleen niet dat op de totale 
omzet van een bedrijf de gemeentelijke las-
ten peanuts zijn. Die toren van 52Degrees bij 
Philips – nu NXP – zou er anders toch nooit 
gekomen zijn. En al die nieuwbouw bij de uni-
versiteit is op geen enkele wijze geremd door 
gemeentelijke belastingen. Terwijl dat toch 
echt grote gemeentelijke belasting betalers 
zijn.”

Is de stad inmiddels niet failliet met dat 
linkse beleid van de laatste acht jaar?
“Integendeel. Toen we acht jaar geleden be-
gonnen, waren de gemeentelijke financiën 
een chaos: PvdA, CDA, VVD en daarvoor ook 
D66 hadden er echt een zooitje van gemaakt. 
Toen onze wethouder, Peter Lucassen, begon 
vielen er bijna elke week wel lijken uit de kast. 
Vriend en vijand zijn het erover eens dat hij de 
financiën prima op orde heeft gebracht. We 
hebben nu een ijzersterke reservepositie waar 
andere steden jaloers op zijn. Het kabinet 
Balkenende-Bos gaat straks grof bezuinigen, 
ook op de gemeenten. Met een beetje geluk 
kan Nijmegen die bezuinigingswoede door-
staan door langzaam in te teren op onze  
reserves en zonder in te leveren op voorzie-
ningen. Dat kan alleen als we het geld niet 
met bakken over de balk smijten aan maffe 
projecten en aan miljoenen belastingverla-
ging. Daarvan profiteren vooral grote bedrij-
ven bezitters van en dure koopwoningen. Als 
ik de PvdA en de oppositiepartijen hoor, dan 
lijkt het erop of voor Nijmegen Sinterklaastijd 
is aangebroken. Je kunt wel denken dat je 
populair bent met een forse lastenverlaging 
voor grote bedrijven en dure woningen, maar 
dat betekent wel dat je aan de andere kant 
al je voorzie ningen stuk voor stuk weer kunt 
afbreken.” 

Gaat de SP verder in een volgend  
gemeentebestuur?
“Dat hangt natuurlijk van de verkiezingsuit-
slag af, maar als het aan ons ligt gaan we 
zeker door met de meest sociale coalitie die 
mogelijk is. GroenLinks hoort daar dus zeker 
bij, maar of de PvdA daar nog bij hoort is 
helemaal de vraag. Die partij is echt de weg 
kwijt en haalt tegenwoordig zelfs de VVD 
rechts in met forse belastingverlaging voor 
grote bedrijven. Als SP hebben we de afge-
lopen jaren stevig gebouwd aan een sociale 
stad met goede voorzieningen in de wijken. 
En daar zijn we goed in geslaagd. Natuurlijk 
kan er van alles beter, maar de vraag is: wie 
wil er weer terug naar af met domme bezui-
nigingen en afbraak van belangrijke voor-
zieningen voor de mensen? Zolang de SP in 
het college zit kan ik één ding garanderen: in 
plaats van te bezuinigen, blijven we investe-
ren in de wijken en een sociale stad.”



SP’ers steken graag zelf de handen uit de mouwen. Naar 
aanleiding van een wijkonderzoek organiseerde de partij sa-
men met wijkbewoners een opschoondag voor het Willems-
kwartier. Met steun van de gemeente, Portaal en de Dar werd 
een deel van de wijk schoongemaakt. Resultaat: 35 vuilnis-

zakken zwerfvuil werden in een middag bij elkaar geraapt. 
De wijk heeft inmiddels het stokje overgenomen en besloten 
is het Willemskwartier twee keer per jaar een grote schoon-
maakbeurt te geven.

WILLEMSkWARTIER ScHOON

ExTRA gELD vOOR 
LAgE INkOMENS
De SP neemt het voortouw om de positie van mensen met 
een laag inkomen te verbeteren. In 2007 kregen ouderen, 
chronisch zieken en gehandicapten er 100 euro bij om het 
eigen risico van de zorgverzekering te kunnen betalen. Inmid-
dels is dat bedrag verhoogd naar 150 euro. Voor gezinnen 
met kinderen kwam er een schoolfonds, een sportfonds en 
een cultuurfonds. Het schoolfonds keert jaarlijks 100 euro uit 
per kind in het voortgezet onderwijs en 50 euro per kind in 
het basisonderwijs. De maximale vergoeding voor deelname 
aan sport- en cultuuractiviteiten is voor elke fonds 225 euro 
per kind. Nieuw is de invoering van het ‘turbozwemmen’ om 
ervoor te zorgen dat alle kinderen de basisschool verlaten 
met een zwemdiploma. De collectieve ziektekostenverzeke-
ring voor bijstandsgerechtigden is gebleven, ondanks dat de 
wethouder hiermee wilde stoppen.

BIBLIOTHEkEN IN WIJkEN WORDEN uITgEkLEED 

SP-RAADSLID JOLA vAN DIJk: 
“WE LATEN HET ER NIET BIJ ZITTEN”
Een meerderheid van de gemeenteraad 
wil bezuinigen op de wijkbibliotheken in 
Hengstdal, Hatert, Oud-West en Brakken-
stein. Deze filialen krijgen een beperkte 
collectie die vooral gericht is op kinderen 
tot 14 jaar. Gevolg: het filiaal wordt kleiner, 
er zijn minder boeken om direct in te kij-
ken en veel boeken zijn alleen nog via de 
computer te bestellen. Het reddingsplan 
van de SP om de wijkbibliotheken voor 
jong en oud beschikbaar te houden kreeg 
onvoldoende steun. Komend jaar gaat de 
partij zich inzetten om deze bezuiniging 
alsnog terug te draaien.

Volgens SP-raadslid Jola van Dijk heeft Nij-
megen een bibliotheek om trots op te zijn: 
“Uit een vergelijking met acht grote steden 
blijkt dat de Nijmeegse bibliotheek een stuk 
beter scoort met ruim de helft meer be-
zoeken, een derde meer leners, en ruim 12 
procent meer uitleningen per inwoner dan 
gemiddeld. Dat goede resultaat is vooral te 

danken aan de vele wijkfilialen. Bijna de helft 
van het aantal bezoekers en tweederde van 
het totaal aantal uitleningen komt op het 
conto van de wijkfilialen.”

Een minimale bezuiniging met  
onwenselijke gevolgen
De Nijmeegse bibliotheek heeft ruim twee 
keer zoveel wijkfilialen als vergelijkbare 
steden. PvdA, CDA,VVD, D66 en Gewoon 
Nijmegen willen hier het mes in zetten. Met 
het uitkleden van vier wijkfilialen bespaart 
de bibliotheek 140.000 euro op een totale 
subsidie van 5,2 miljoen euro. Dat is dus 
drie procent van het totale subsidiebedrag. 
De gevolgen van deze bezuiniging zijn op 
voorhand duidelijk. Filialen met een beperkte 
collectie zullen grofweg de helft minder be-
zoekers en uitleningen hebben.

Bezuiniging terugdraaien
Jola van Dijk is teleurgesteld over het re-
sultaat, maar laat het er niet bij zitten: “We 

hebben alles op alles gezet om de wijkbiblio-
theken te behouden. Zo hebben we in twee 
weken tijd 600 handtekeningen verzameld. 
Dat de PvdA vervolgens samen met de 
rechtse oppositie goede wijkvoorzieningen 
uitkleedt, is ronduit teleurstellend. Maar als 
SP’ers zouden we geen knip voor de neus 
waard zijn als we het er nu bij laten zitten. 
Vijf jaar geleden hebben we de bibliotheek in 
Bottendaal behouden, omdat we samen met 
wijkbewoners in actie kwamen. We hebben 
ons jarenlang ingezet voor een bibliotheek in 
Lindenholt en dat is ons nu ook gelukt. Vol-
gend jaar zijn het gemeenteraadsverkiezin-
gen. Dat is een uitgelezen moment om deze 
kortzichtige bezuiniging terug te draaien. En 
als SP gaan we nog een stap verder. Wat ons 
betreft krijgt Meijhorst straks ook weer een 
eigen wijkbibliotheek.”

Op initiatief van de SP stemde de hele gemeenteraad 
minus Gewoon Nijmegen tegen een onderzoek naar 
verplaatsing van het Goffertstadion. Gewoon Nijme-
gen geeft de voorkeur aan een gloednieuw megasta-
dion naar Arnhems model bij het kanaal. SP-raadslid 
Jola van Dijk verbaasde zich over deze houding. “Het 
kan toch niet zo zijn dat ik als meisje opgegroeid in 
Beuningen aan Gewoon Nijmegen moet gaan uitleg-
gen dat het Goffertstadion in de Goffert mot blieve!”

gOffERTSTADION 
‘MOT BLIEvE’

Deelnemers aan de opschoondag

Jola van Dijk

Het experiment met gratis openbaar vervoer voor 
ouderen is een doorslaand succes. Vorig jaar zorgden 
SP en GroenLinks ervoor dat deze voorziening voor 
de toekomst is gegarandeerd. SP-gemeenteraadslid 
Jos van Rens is in het dagelijks leven buschauffeur. 
Hij weet als geen ander wat gratis OV voor ouderen 
betekent. Van Rens: “Voordat we ermee begonnen 
was er zelfs bij sommige GroenLinksers nog enige 
twijfel, omdat het te weinig zou bijdragen aan het 

gRATIS Ov vOOR OuDEREN BLIJfT
milieu. Die twijfel is nu helemaal verdwenen. Ik zie 
iedere dag honderden ouderen met de bus door de 
stad trekken. Ouderen komen nu veel vaker de deur 
uit dan voorheen. En dat is niet alleen goed voor de 
sociale contacten. Ook de ondernemers in de binnen-
stad hebben hier veel profijt van. Nijmegen is de eer-
ste stad in Nederland waar gratis openbaar vervoer 
definitief is doorgevoerd. En daar mogen we als SP 
best trots op zijn.”
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Door inzet van de SP wordt er de laatste 
jaren fors geïnvesteerd in extra speelvoorzie-
ningen. De speelruimte wordt altijd in overleg 
met ouders en kinderen ingericht. In alle wij-
ken zijn er inmiddels voldoende speeltuintjes. 
De gemeente knapt dit jaar 26 speelplekken 
op en er komen enkele speeltuintjes bij in 

Oosterhout en Lent. Op initiatief van de SP 
komt er een grote wijkspeeltuin in Duken-
burg. De speeltuin wordt vóór het komende 
speelseizoen geopend. Voor de opgroei-
ende jeugd is het gemeentebestuur bezig 
met een inhaalslag: volgend jaar moet elke 
wijk beschikken over voldoende voorzienin-

MEER WIJkvOORZIENINgEN 
vOOR kINDEREN EN JONgEREN

kuNSTBuS 
ScHOT IN 
DE ROOS
De Kunstbus is zo’n groot succes dat 
het project nu is uitgebreid naar 23 ba-
sisscholen. Met de Kunstbus kunnen 
leerlingen uit het basisonderwijs gratis 
naar musea en theaters in en om  
Nijmegen. Ook groeit het aantal  
deelnemende culturele instellingen. 
De kosten worden gedeeld door de 
gemeente Nijmegen, de musea en 
theaters. 

Op initiatief van de SP startte in 2008 
het experiment met de Nijmeegse 
Kunstbus. Aanleiding was dat veel 
scholen problemen hebben met het 
leerlingenvervoer naar musea. Een 
museumbezoek met de leerlingen 
schiet er daardoor vaak bij in. Daarom 
diende SP-raadslid Bert Velthuis in 
2007 een voorstel in om de Kunstbus 
te realiseren. Dat bleek een schot 
in de roos. Vorig jaar brachten 2323 
basisschoolleerlingen van 11 open-
wijkscholen een bezoekje aan musea 
en andere podia. Per school werden 
speciale educatieve programma’s 
opgezet. Al snel wilden andere basis-
scholen ook van de Kunstbus gebruik 
maken. Die wens is gehonoreerd.  
Dit jaar gaan 23 basisscholen met in 
totaal 5147 leerlingen met de Kunst-
bus op pad.

PvDA BLAAST LINkSE cOALITIE OP 

LEugENS EN fEITEN OvER 
gEMEENTELIJkE BELASTINgEN

De PvdA zegt: de lasten in Nijmegen gaan fors omhoog.
De feiten zijn anders. De gemeentelijke lasten gaan volgend 
jaar juist fors omlaag. Huishoudens met een eigen woning 
betalen gemiddeld 32 euro minder (4,6% van de totale las-
ten) en de lasten voor ondernemers gaan ook omlaag. Een 
ondernemer met een eigen pand betaalt volgend jaar gemid-
deld 35 euro minder. Dat komt omdat de Rioolheffing met 
een kwart (24%) verlaagd wordt.

De PvdA zegt: de OZB gaat met 5 procent omhoog.
De feiten zijn anders. De OZB ging in het collegevoorstel 
slechts met 2,6 procent omhoog. Omdat de PvdA de las-
ten voor (grote) bedrijven wil verlagen, heeft het college de 
OZB-stijging voor bedrijven op 1,2 procent gezet, en die van 
woningen op 4 procent. SP en GroenLinks konden leven met 
deze wens van de PvdA, omdat per saldo de lasten voor 
woningeigenaren nog steeds omlaag gaan (-4,6%). De PvdA 
is nu vooral ‘verontwaardigd’ over haar eigen OZB-verhoging 
voor woningen. En waar komt die 5 procent dan vandaan? 
Voor het eerst sinds jaren valt het OZB-tarief nu 1 procent 
hoger uit, omdat de gemiddelde waarde van woningen met 1 
procent is gedaald. De afgelopen jaren werkte dit overigens 
precies andersom.

De PvdA zegt: de lasten in Nijmegen zijn al heel erg hoog.
De feiten zijn anders. Nijmegen is de goedkoopste stad van 

Nederland voor huurders; dat is ruim de helft van de Nij-
meegse bevolking. Voor mensen met een koopwoning staat 
Nijmegen nu in de middenmoot. En volgend jaar is een wo-
ningeigenaar in Nijmegen goedkoper uit dan in tweederde 
van de grote steden. Alleen voor bedrijven neemt Nijmegen 
inderdaad een koppositie in. Dat was overigens 8 jaar ge-
leden ook al zo toen PvdA, CDA en VVD nog aan het roer 
stonden.

De PvdA zegt: met onze belastingen jagen we  
bedrijven de stad uit.
De feiten zijn anders. De gemeentelijke lasten zijn voor 
bedrijven een marginale kostenpost (2,5 procent van alle 
belastingen). Uit elk onderzoek blijkt dat gemeentelijke be-
lastingen geen enkele rol spelen bij de vraag of een bedrijf 
zich ergens vestigt of juist vertrekt. Niet voor niets neemt het 
aantal bedrijven in Nijmegen nog steeds toe, ook in crisistijd. 
De gemeentelijke lasten waren ook geen enkele belemmering 
om bijvoorbeeld 52Degrees bij Philips (nu NXP) te realiseren. 
Interessant is een vergelijking van de banengroei in de laatste 
tien jaar tussen Nijmegen en Arnhem. We zien dat Nijmegen 
groeit met 10.750 banen (+12%) en Arnhem slechts groeit 
met 7.100 banen (+8%). En dit terwijl de gemeentelijke las-
ten voor bedrijven in Arnhem al tien jaar fors lager zijn dan in 
Nijmegen.

Wie profiteert het meest van de OZB-verlaging voor  
bedrijven?
Enkele grote bedrijven en instellingen (3,5% van alle bedrij-
ven) betalen samen 53 procent van de lasten. De OZB-verla-
ging voor bedrijven komt dus voor de helft bij een handjevol 
grote bedrijven en instellingen terecht. De voorgestelde extra 
lastenverlaging van de PvdA levert een middenstander met 
een eigen pand voor één jaar hooguit 21 euro op.

Kan dat ook anders?
Ja, door belastingen zoveel mogelijk naar draagkracht (WOZ-
waarde) te heffen. Zo is 90 procent van de Nijmeegse bevol-
king beter af als de afvalstoffenheffing wordt afgeschaft en 
via de OZB wordt geheven. Alle huurders en 80 procent van 
de woningeigenaren zijn dan goedkoper uit.
Voor bedrijven geldt een vergelijkbaar verhaal met de riool-
heffing. Grote bedrijven betalen nu nauwelijks rioolheffing, 
waardoor kleine bedrijven te veel betalen. Als alle bedrijven 
naar draagkracht rioolbelasting betalen is 97 procent van de 
bedrijven goedkoper uit. Deze lastenverlaging levert kleine 
ondernemers jaarlijks bijna 100 euro op. Dat is dus vijf keer 
zoveel als de belastingverlaging die de PvdA nu voor één jaar 
doorvoert. Met een halvering van het reinigingsrecht (afvalin-
zameling) zouden kleine ondernemers nog eens 125 euro per 
jaar kunnen besparen.

SP blijft investeren in voorzieningen
De PvdA kiest vooral voor lastenverlaging voor grote bedrij-
ven en dure koopwoningen. De SP kiest ervoor dat sterkste 
schouders de zwaarste lasten dragen. Daarmee is 90 procent 
van de bewoners en de bedrijven goedkoper uit en dat kost 
de gemeente geen cent. In plaats van te bezuinigen, kunnen 
we zo blijven investeren in belangrijke voorzieningen voor de 
mensen en de wijken in de stad.

gen voor jongeren. Sommige wijken krijgen 
zelfs wat extra’s met een pannakooi of een 
Cruijffcourt. In plaats van op jeugdhonken te 
bezuinigen, wordt het aantal jeugdhonken nu 
gestaag uitgebreid.

Bottendaal - St. Stefanusstraat

Drie maanden voor de gemeenteraadsverkiezingen heeft de PvdA in Nijmegen de linkse coalitie van PvdA, SP en 
GroenLinks opgeblazen. Met steun van de oppositie deed de PvdA-fractie een onverantwoorde greep uit de kas. 
Terwijl de lasten al fors dalen trekt de PvdA nog eens 1,6 miljoen euro uit voor lagere belastingen. Het college 
van burgemeester en wethouders, inclusief beide PvdA-wethouders, vond de gevolgen van dit voorstel onaan-
vaardbaar. Hoe zit het eigenlijk met de gemeentelijke belastingen in Nijmegen? Zijn die wel zo hoog als de PvdA 
stelt? Hoeveel leugens heeft de PvdA eigenlijk nodig om een linkse coalitie op te blazen? Telt u even mee.

fo
to

: F
ra

ns
 v

an
 d

en
 M

ui
js

en
be

rg



kwartaalbijdrage  5,– (minimum)  7,50  10, –
  12,50  15,– anders   
   

JA, ik word lid van de SP. Ik machtig de SP om per kwartaal 
onderstaand bedrag af te schrijven van mijn rekening. 
Ik ontvang een welkomstgeschenk en bovendien krijg ik elke maand 
het nieuws- en opinieblad De Tribune in de bus.

Stuur deze bon naar: 
SP, Antwoordnummer 30542, 3030 WB Rotterdam

U kunt deze machtiging stopzetten met een telefoontje of  
een e-mail aan de SP: (010) 243 55 40, administratie@sp.nl

datum                           handtekening

naam

roepnaam        voorletters m/v

adres

postcode                      plaats

telefoon        geboortedatum 

e-mail        rekeningnummer

Ik wil ook graag lid worden van ROOD (jong in de SP, tot 28 
jaar) en sta één van mijn kwartaalbijdragen af aan ROOD.
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Het kapitalisme heeft velen voorspoed gebracht, maar we lopen nu keihard op tegen de nadelen 

van het systeem. Hier in Nederland, maar ook wereldwijd.

De SP heeft zich altijd verzet tegen de neoliberale aanpak van meer markt en minder overheid: een 

aanpak die leidt tot verschraling in de publieke sector en verrijking aan de top. Maar het kan anders.  

 
Het kan beter. Een overheid moet optreden, niet terugtreden.

Een beter Nederland komt er niet vanzelf. Daar is inzet voor nodig. Die leveren wij, elke dag weer, 

binnen en buiten het parlement. Voor een menselijker en socialer Nederland en wereld. Doet u mee?

Agnes Kant, fractievoorzitter SP 

De SP is de derde partij van het land, en de grootste oppositiepartij in de Tweede Kamer. Meer 

dan anderhalf miljoen mensen steunen onze partij. Dat geeft vertrouwen. We werken dan ook 

keihard aan een menselijker en socialer Nederland. In de Tweede Kamer én in de steden en 

dorpen, samen met de mensen. Omdat wij uw steun daarbij hard nodig hebben, vraag ik u om lid 

te worden! U bent al lid voor 20 euro per jaar. U krijgt dan elke maand ons nieuwsblad De Tribune 

gratis in de bus. 

Jan Marijnissen, voorzitter SP

MAAk NEDERLAND MENSELIJkER EN SOcIALER, kOM IN AcTIE!

ZuINIg OP gROEN
Op het groen in de wijken moeten we zuinig zijn. In 
de gemeenteraad neemt de SP vaak het voortouw als 
belangrijk groen dreigt te verdwijnen. Zo zijn in Du-
kenburg acht bouwlocaties geschrapt om het open-
baar groen voor verschillende wijken te behouden. 
In Grootstal wisten we te voorkomen dat een open 
veld op de Archimedesstraat/Jacobslaan werd volge-
bouwd door het schippersinternaat. En in Hatert blijft 
belangrijk groen op het terrein van de Winkelsteegh 
grotendeels behouden voor de wijk.

BuS IN HENgSTAL BLIJfT BEHOuDEN
Op initiatief van de PvdA stemden CDA, VVD en Ge-
woon Nijmegen in oktober 2007 voor het weghalen 
van de bus van de Hengstdalseweg. Terwijl 87 procent 
van de wijkbewoners wil dat de bus over de Hengst-
dalseweg blijft rijden, zo bleek uit enquête die de SP 

in Hengstdal heeft gehouden. SP-raadslid Matthias van 
Hunnik: “PvdA, CDA,VVD en Gewoon Nijmegen weten 
blijkbaar beter wat goed is voor Hengstdal, dan de be-
woners van Hengstdal zelf.” Daarop kwam de SP samen 
met buurtbewoners in actie, met als resultaat: honderden 

actieposters achter de ramen, 550 bezwaarschriften, 
80 getekende petities en een bomvolle actiebus met 
70 wijkbewoners bij de Stadsregio. Dat had succes: de 
bus blijft door Hengstdal rijden.

(foto: Frans van den Muijsenberg)




