
U bent al lid van de SP voor  
€ 5,- per kwartaal.  
U krijgt dan elke maand ons 
nieuwsmagazine Tribune 
en als nieuw lid krijgt u een 
welkomstgeschenk! Lid 
worden kan heel eenvoudig 
via www.sp.nl en met de 
bon hiernaast.

Kom de SP 
verSterKen  
 – word lid

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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duiven SPeciAAl

Actie in de gemeenterAAd  
en oP StrAAt
Veel mensen hebben geen vertrouwen meer 
in de politiek. Ze hebben het gevoel dat 
politici niet naar hen luisteren en toch wel 
doen wat ze willen. De SP wil de uitzonde-
ring op de regel zijn. Wij gaan actief naar de 
mensen toe om te vragen wat er beter moet 
en om samen actie te voeren voor concrete 
verbeteringen, zowel op het lokale niveau 
van wijken en dorpen als landelijk. Ook in 
Duiven doen we dat. Zo is SP-gemeente-
raadslid Pim Neuteboom samen met andere 
Duivense SP’ers regelmatig op straat, bij het 
station of op de markt te vinden om te horen 
wat er daadwerkelijk leeft onder de burgers.

De SP is een partij die niet alleen tijdens 
verkiezingen maar het hele jaar door actief 
is. Vlak voor gemeenteraadsverkiezingen 

struikel je over de partijen die op straat cam-
pagne voeren. Maar van wie hoor je daarna 
nog wat? Alleen van de SP. Zo heeft de SP 
Duiven het afgelopen jaar actiegevoerd 
voor de buurtbus tussen Duiven, Groessen 
en Loo, voor toiletten in de trein en op het 
station, voor dubbelspoor en tegen mega-
stallen. En we zijn actief geweest om Duiven 
als eerste in de regio kernafvalvrij te laten 
verklaren. Ook is de SP sinds 2010  in actie 
– samen met SP-Tweede Kamerleden – voor 
behoud van Ziekenhuis Zevenaar.

een vuiSt tegen KABinet-rutte
Het kabinet-Rutte blijft inzetten op meer 
marktwerking, minder sociale zekerheid 
en meer eigen verantwoordelijkheid. Neem 
nou de onlangs aangenomen wet waarbij 
thuiswonende werkende kinderen moeten 
bijdragen in het onderhoud van ouders die, 

‘ BiJ de SP zitten 
 geen BAAntJeSJAgerS!’
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vaak buiten hun schuld, in een bijstands-
uitkering zitten. Die kinderen komen daar-
door al gelijk op een financiële achterstand 
en krijgen geen kans om een eigen bestaan 
op te bouwen. De regering van VVD, CDA en 
PVV vergeet waarom we die sociale regelin-
gen ooit hebben gemaakt! Voor een eerlijke 
en solidaire samenleving waarin iedereen 
gelijke kansen en rechten heeft.

Kortom, ik ben trots dat ik de SP in Duiven 
mag voorzitten. Samen met andere SP’ers 
proberen we Duiven beter en socialer te 
maken. Ook jij kunt daarbij zeker iets doen. 
Geef ons de mogelijkheid om een vuist te 
maken, in de gemeente, in de provincie en in 
Den Haag. Kijk eens op de site van de SP en 
ontdek wat jij kan doen!

Meer weten? Kijk op: www.duiven.sp.nl

Als ik om mij heen kijk, dan zie ik onrecht dat ik niet verdragen kan. Een schoonmaker die 

zijn reiskosten niet vergoed krijgt, terwijl de topmanager een extra hoge bonus of gouden 

handdruk krijgt. Ouderen die steeds meer betalen voor hun huis en de zorg, terwijl zieken-

huizen winst gaan uitkeren. Daarom vraag ik jou om mij te helpen daar wat aan te doen. 

Ik steek mijn hand uit naar iedereen die wil knokken voor een beter en socialer Nederland. 

Samen staan we sterker.

De regering van VVD en CDA, gedoogd door de PVV, gaat Nederland op alle fronten in 

tweeën splijten. De veroorzakers van de crisis worden door de regering-Rutte uit de wind 

gehouden. Het bedrijfsleven krijgt belastingverlaging, maar bijstandsgerechtigden leveren 

tweeduizend euro per jaar in. Iedereen met een inkomen onder de 50 duizend euro gaat erop 

achteruit, terwijl de hogere inkomens er fors op vooruit gaan. In de zorg gaan de premies en 

het eigen risico omhoog, terwijl het basispakket beperkt wordt.  De huren zullen flink omhooggaan, terwijl de subsidie 

op villa’s, via de hypotheekrenteaftrek, overeind blijft. 

Nu denk je misschien: ik heb al SP gestemd. Waarom zou ik eigenlijk lid worden? Maar hoe groter een partij, hoe meer 

ze voor elkaar kan boksen. Want de SP is er niet alleen tijdens de verkiezingen, wij werken het hele jaar door aan een 

beter Nederland. Niet alleen in Den Haag, maar ook in uw stad. En hoe meer leden we hebben, hoe meer we kunnen 

aanpakken. 

Met vriendelijke groet,

Emile Roemer, 

fractievoorzitter SP in de Tweede Kamer

Stel een dAAd!

emmy Kreuzen, voorzitter SP duiven:

Na jaren als lid actief te zijn geweest bin-
nen de SP Duiven ben ik sinds anderhalf 
jaar voorzitter van onze SP-afdeling. 
Mensen vragen soms aan mij: ‘Waarom ga 
je in de politiek?’ Mijn antwoord is al jaren 
hetzelfde: Ik vind de SP de enige eerlijke 
partij zonder baantjesjagers, een partij die 
zich inzet voor menselijke waardigheid, 
gelijkwaardigheid en solidariteit. Wist je 
dat de SP de enige partij is die de financiële 
vergoedingen van zijn volksvertegenwoor-
digers in een gemeenschappelijke kas  
stort en gebruikt voor SP-acties voor 
een socialer Nederland? Bij de SP zitten 
dus geen mensen die uit zijn op geldelijk 
gewin. De idealen staan centraal! Voor zo’n 
partij wil ik me inzetten. Veel van de pro-
blemen die we nu zien – zoals de financiële 
crisis – zijn al eerder door de SP voorspeld 
en de partij heeft daar goede oplossingen 
voor bedacht. Emmy Kreuzen, voorzitter SP Duiven



werKen wAAr Je woont
Duiven is een dorp waar gewerkt en gewoond wordt.  
De SP wil de werkgelegenheid in Duiven verder stimuleren. 
Dit mede om de wegen rond Duiven te ontlasten: daar is het 
nu al druk genoeg. De SP heeft daarbij speciale aandacht 
voor het midden- en kleinbedrijf (mkb), zodat zij ook een 
eerlijke kans hebben op succesvol ondernemen.

iedereen KAn BetAAlBAAr wonen in duiven
De SP ziet huisvesting als een basisvoorziening. Daarom  
wil de SP meer betaalbare woningen voor starters, jongeren 
en ouderen - woningen waarin mensen zo lang mogelijk  
zelfstandig en prettig kunnen leven. 

voel Je thuiS in Je eigen Buurt
Als het goed gaat in de buurt, gaat het ook goed met de 
mensen in de buurt. Daarom willen wij terugkeer van de  
wijkagent, meer groenvoorzieningen, voldoende speelruimte 
voor kinderen, meer buurthuizen. Mensen moeten kunnen 
meebeslissen over de inrichting van hun buurt.

geen megAStAllen in duiven
De SP is van mening dat deze mens-, dier- en milieu- 
onvriendelijke vorm van intensieve veehouderij niet  
thuishoort in Nederland en dus ook niet in Duiven. 
SP Duiven voert al geruime tijd actie tegen megastallen  
en zal dit blijven doen.

wAAr zet SP duiven zich voor in?

StoP AfBrAAK zieKenhuiS zevenAAr
De SP is voor kleinschalige en laagdrempelige zorg in de 
buurt. Deze zorg wordt de Liemers langzaam maar zeker 
ontnomen nu in Ziekenhuis Zevenaar de intensive care is 
verdwenen, de Spoedeisende Hulp op 1 april 2012 de deuren 
sluit en de verloskunde in 2013 zal verdwijnen. De SP zal 
er alles aan doen om Ziekenhuis Zevenaar te behouden als 
basisziekenhuis voor de regio.

geef Jongeren de ruimte
De gemeente moet jongeren niet wegpesten met irritante 
piepkastjes (zogenaamde mosquito’s) maar ze een alternatief 
bieden. Ga in gesprek en peil de behoeften, daar los je  
volgens de SP meer mee op. Jongeren moeten zich meer 
met cultuur en sport kunnen bezighouden. Ook het uitgaans-
centrum in Duiven moet sterk verbeterd worden. En waar 
blijft die disco toch?

BeStriJd fileS met Bredere wegen,  
meer fietSPAden en oPenBAAr vervoer
Met goed openbaar vervoer en goede fietsvoorzieningen  
is het mogelijk om de files te bestrijden. Met verbreding  
van de A12 hoeft de A15 niet eens aangelegd te worden en 
worden onze mooie omgeving en haar inwoners niet belast 
door nog een snelweg in onze ‘achtertuin’.

Pim Neuteboom, fractievoorzitter SP Duiven

Per 1 januari 2012 is de SP-afdeling in 
Duiven samen met de afdeling in Wes-
tervoort een Hulpdienst gestart. De ver-
wachting is dat de afdeling in Zevenaar 
zich ook gaat aansluiten, zodat we in de 
toekomst in de Liemers een centrale  
SP-Hulpdienst hebben.

wAt doet de SP-hulPdienSt?
Wilt u hulp bij het invullen van uw belas-
tingpapieren? Heeft u vragen over toesla-

SP-hulPdienSt in duiven en weStervoort
gen? Of heeft u problemen met de uitke-
ringsinstantie of verhuurder? Dan kunt u 
terecht bij de SP-Huldienst. In tientallen 
plaatsen organiseert de SP spreekuren voor 
mensen die problemen hebben met hun 
baas of verhuurder, met de gemeente of de 
belastingen. Duizenden mensen maken daar 
gratis gebruik van. Vaak komen uit aanvan-
kelijk individuele klachten gezamenlijke 
acties op gang van meerdere mensen met 
vergelijkbare problemen.

SP twee JAAr in de gemeenterAAd

In vier jaar tijd zijn we van SP-werkgroep 
gegroeid naar een volwaardig SP-afdeling in 
2009. De SP is nu twee jaar vertegenwoor-
digd in de gemeenteraad van Duiven. De 
rotonde op de Westsingel ter hoogte van de 
DVV-velden, het toezicht op het NS-station 
en het doorgaan van het referendum voor 
het centrumplan zijn zaken waarvoor de 
SP zich met succes in de gemeenteraad en 
daarbuiten heeft ingezet. Steeds denken wij 
daarbij niet primair in termen van wat het 
kost, maar wat het uiteindelijk oplevert! De 
beste manier om hoge rekeningen in de toe-
komst te vermijden is door nu te investeren 
in goede sociale voorzieningen en zaken als 
goede betaalbare woningen, goed openbaar 
vervoer en goede gezondheidszorg dicht in 
de buurt.

‘ niet denKen in termen vAn wAt  
het KoSt, mAAr wAt het oPlevert!’

Bij de SP hanteren we als motto ‘geen 
fractie zonder actie’. Dat betekent dat je 
als gemeenteraadslid weet wat er onder de 
mensen leeft, je op straat en buurt laat zien 
en samen met de burgers actie voert voor 
concrete verbeteringen. Daarom houdt de 
SP in Duiven regelmatig enquêtes over wat 
de burger vindt en wil. Zo hebben we on-
langs een enquête gehouden en handteke-
ningen opgehaald tegen de uitbreiding van 
de megastal van een Duivense varkenshou-
der. Het resultaat van die actie gebruiken we 
vervolgens in de gemeenteraad om daar de 
megastal tegen te houden. Een ander goed 
voorbeeld is het SP-initiatief voor onze mo-
tie om Duiven kernafvalvrij te krijgen.  
De door de SP ondersteunde actie van ‘de 
bezorgde moeders’ heeft er mede toe geleid 
dat doel bereikt is. 

De SP-Hulpdienst is er voor iedereen, of 
u nu lid bent of niet. Met wat voor vraag u 
ook komt, wij zullen trachten hier antwoord 
op te geven of een en ander voor u uit te 
zoeken. En zo nodig verwijzen wij u door 
naar een instantie die u misschien beter kan 
helpen.

Wilt u contact met de Hulpdienst van de  
SP in Duiven? Bel dan naar: (0316) 712 015

SP-Tweede Kamerlid Renske Leijten steunt de 
actie voor behoud van Ziekenhuis Zevenaar.


