
Waarom deze 
krant?
De SP verspreidt deze krant 
huis aan huis in grote de-
len van Rotterdam. In deze 
krant vertellen we u wat de 
SP de afgelopen tijd in de 
Rotterdamse wijken gedaan 
heeft, wat we van Rotter-
dam en zijn wijken vinden 
en hoe het volgens ons be-
ter kan. 
Bij de Kamerverkiezingen in 
2006 werd de SP de tweede 
partij van Rotterdam. In de 
gemeenteraad heeft de SP 
drie zetels. We voeren, waar 
nodig, hard oppositie tegen 
slechte plannen van het ge-
meentebestuur van PvdA, 
CDA, VVD en GroenLinks.
Wij hebben daarover onze 
eigen ideeën, en we wil-
len vooral graag van ú horen 
wat u vindt van uw wijk. Kijk 
daarvoor op pagina 3. 
Niet de regering, niet de ge-
meente, en ook niet de SP, 
maar ú bepaalt wat een 
prachtwijk is.
Wilt u meer weten over de 
SP en over de onderwerpen 
in deze krant? Kijk dan op 
www.rotterdam.sp.nl.
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ROTTERDAM VERDIENT BETER!

Ú BEPAALT WAT EEN 
‘PRACHTWIJK’ IS

Je hoeft er niet zelf te wonen om te weten dat sommige Rotterdamse wijken 
en buurten de afgelopen twintig jaar flink zijn achteruitgegaan: mensen 
voelen zich er onveilig, voorzieningen verdwijnen, de huizen en de hele wijk 
verloedert. Veel mensen hebben weinig kansen op een betere toekomst.
Van zo’n ‘aandachtswijk’ een ‘prachtwijk’ maken is niet gemakkelijk. De 
oplossingen van veel lokale en landelijke politici zijn simpel: betaalbare 
woningen slopen en vervangen door dure woningen. De Rotterdamse SP ziet 
het anders: wijkproblemen zijn de problemen van de mensen die er wonen. Wil 
je meer dan een snel succesje, dan moet je als gemeente durven investeren in 
mensen. Dan komt het met de wijken ook wel goed – en voorkom je dat andere 
wijken in de toekomst ook ‘aandachtswijk’ worden.

Ons buurtje

Theo Cornelissen, fractie-
voorzitter van de SP Rot-
terdam: ‘Wat wij willen is dat 
de Rotterdamse wijken voor 
iedereen weer ons buurtje 

wordt. Waarin mensen trots 
zijn op hun wijk, het gevoel 
hebben dat de wijk van hén is, 
dat de woningbouwvereniging 
er voor hén is en dat mensen 
wat te zeggen hebben over hoe 
het er op straat aan toegaat. 

De problemen van de wijk zijn 
vaak de problemen van de 
mensen. Niet van de stenen en 
niet van het aantal bomen. Een 
hangjongere zonder toekomst 
is onder een mooie boom nog 
steeds een hangjongere zonder 
toekomst.’

Vanuit de ivoren toren

De oplossingen waar de ge-
meente en de regering vooral 
mee komen om de wijken beter 
te maken, zijn samen te vatten 
als: wijken voor de rijken. En 
het lijkt nog te werken ook. 
Sloop goedkope woningen 
en zet er dure koopwoningen 
voor in de plaats. Resultaat: 
minder armen in de wijk. Het 
gemiddeld inkomen van de wijk 
gaat omhoog: succes!
Maar worden de mensen die al 
in de wijk wonen er beter van? 
Natuurlijk niet! Als in een café 

een miljonair binnenloopt, zijn 
alle stamgasten gemiddeld veel 
rijker geworden – maar daar 
worden ze nog niet beter van. 
Ook de weggejaagde armen 
zijn niet geholpen met een 
gemiddeld beter inkomen in 
de buurt. Vanuit de hoge ivoren 
toren van beleidsmakers zijn 
wél gemiddelden, maar geen 
mensen te zien.

Problemen niet 
verplaatsen, maar 
oplossen

Je moet mensen niet wegjagen 
uit hun buurt, vindt de SP.  
Je moet zorgen dat het  
beter met ze gaat en armoede 
en werkloosheid aanpakken. 
Dát helpt tegen onveilige en 
onleefbare buurten. Want 
de mensen die je wegjaagt, 
waar gaan die naartoe? Naar 
een ander deel van de stad 

Buurtagent Hans Vos: ‘Je komt in de wijk 
om er te wonen, niet om onder te duiken’

Hans Vos is al jarenlang agent in Middelland 
en ziet dat mensen steeds meer op zichzelf 
zijn en minder met hun buren en omgeving 
bezig zijn: men helpt elkaar minder snel en 
spreekt elkaar niet aan op elkaars gedrag.  
In Middelland probeert de politie iets te doen 
aan de gevolgen van die ‘ieder voor zich’-

 samenleving.  ‘Je komt tenslotte in de wijk om er te wonen, niet om 
onder te duiken.’ Het vertrouwen in de politie neemt langzaam toe en 
het aantal aangiftes groeit. Vos: ‘Maar je moet ook bij het begin be-
ginnen. Om jongeren echt een kans te geven, moeten ouders onder-
steund worden bij de opvoeding en moeten goede jongerenwerkers 
terugkomen in de wijk.’ w



Ú BEPAALT WAT EEN 
‘PRACHTWIJK’ IS

Henk Kooij: ‘Alleen 
ouders kunnen een 
school mengen’
Henk Kooij zocht een goede 
school voor dochter Julia in Kra-
lingen en had daarbij de keus 

tussen compleet zwarte of compleet witte scholen. ‘Maar ik woon 
in Rotterdam, in een gemengde samenleving. Ik wil dat mijn dochter 
vroeg kennis maakt met alle soorten mensen die de stad rijk is.’
De Kralingse Arentschool wilde graag een gemengde school worden, 
maar wist niet precies hoe. Met informatie-avonden maakte Henk de 
ouders in de wijk enthousiast voor een gemengde school. Inmiddels 
hebben zo’n veertig ‘kansrijke’ ouders hun kind op de Arentschool 
ingeschreven en ondersteunt de gemeente ouderinitiatieven als 
deze. Henk: ‘De gemeente lukt het niet goed gemengde scholen voor 
elkaar te krijgen, en de kinderen kiezen niet zelf waar ze naar school 
gaan. Het zijn dus alleen de ouders zelf die scholen kunnen mengen.’ 

of een andere plaats. En hun 
problemen, zijn die daarmee 
opgelost? Bovendien, er wordt 
altijd maar gesproken over 
kansarmen, terwijl de mensen 
die door het sloopbeleid worden 
weggejaagd vaak heel normale 
mensen met een gewoon loon 
zijn. Die kunnen de hoge huren 
of de hoge koopprijs van de 
teruggebouwde huizen niet 
betalen. En wie zegt trouwens 
dat mensen die minder geld 
hebben automatisch problemen 
veroorzaken?
Toch worden tot 2020 als het 
aan de gemeente ligt 28.000 
betaalbare huizen in onze 
armere wijken gesloopt om 
plaats te maken voor dure 
nieuwbouw. Dat is volgens de 
SP in ieder geval géén goede 
oplossing.

Wél investeren: 
onderwijs

Verbeter de buurt; begin bij 
jezelf. Dat is de kern van wat de 
SP wil. 
Wat hebben mensen nodig 
om niet meer kansarm te 
zijn? Geen eigen schuld dikke 
bult-beleid, maar een goed 
georganiseerde samenleving 
die hen helpt en stimuleert zich 
te ontwikkelen. Heel praktisch: 
investeer in goed onderwijs. 
Jaren van bezuinigingen 
hebben de scholen kapot-
gemaakt. Leerkrachten staan 
tegen een schamel loon voor 
veel te grote klassen en kunnen  
amper de orde handhaven, 
laat staan dat ze tijd hebben 
de kinderen wat te leren.  
De ondersteunende ID-banen 

zijn wegbezuinigd, waardoor 
de leerkrachten nóg meer 
moeten doen. Resultaat: groot 
ziekteverzuim en nóg minder 
leerkrachten. De SP wil weer 
investeren in ondersteunende 
krachten op school en in 
fatsoenlijke salarissen, en 
terug naar kleinere scholen 
in plaats van leerfabrieken. 
Investeren kost geld, maar 
wat je er voor terugkrijgt is van 
onschatbare waarde: goed 
onderwijs en kansen voor 
iedereen. Leerkrachten die er 
bovenop kunnen zitten als een 
leerling dreigt z’n school niet 
af te maken en met plezier het 
maximale uit ieder kind halen.  
Uiteindelijk levert dat betere 
buurten op.

Wél investeren: 
bereikbare voorzieningen

De SP vindt dat de gemeente 
actief moet investeren in goed 
openbaar vervoer. We moeten 
zelf het openbaar vervoer goed 
regelen, en het niet overlaten 
aan een commercieel bedrijf 
dat de laagste prijs biedt, maar 
uiteindelijk meer geïnteresseerd 
is in winst maken dan in goede 
kwaliteit. De SP vindt dat het 
openbaar vervoer gratis moet 
worden, om te beginnen voor 
jongeren en ouderen. Zo wordt 
de wereld van ouderen, kinderen 
en mensen zonder auto weer 
groter dan alleen hun eigen 
huis en de directe omgeving 
– en het is stukken beter voor 
het milieu en de luchtkwaliteit. 
Belangrijke voorzieningen, zo-

‘Zoveel jeugd is een unieke 
kans voor Rotterdam, maar 
we moeten wel in die kinderen 
investeren. Wat ons betreft 
gaat bijvoorbeeld ieder kind 
met een taalachterstand vanaf 
twee jaar naar de voorschool,’ 
zegt SP-fractievoorzitter Theo 
Cornelissen. ‘De SP zet zich 
verder in voor voldoende groen 
en speelruimte in alle buurten 
en wijken, heeft zich hard 
gemaakt voor het buurt- en 
speeltuinwerk, en wil dat alle 
kinderen klassikaal zwemles 
kunnen volgen.’

Samen leren

Integratie op school is een 
ander belangrijk punt voor de 
SP. Gemeenteraadslid Josine 
Strörmann maakt zich daar 
erg druk over: ‘We kunnen 
in Rotterdam niet langer het 
onderscheid tussen kansarme 
en kansrijke scholen accepteren. 
Kinderen moeten elkaar tegen-
komen, samen leren in plaats 
van apart opgroeien. Ieder kind 
verdient dezelfde kansen in  
de samenleving. Daarom pleit 
de SP voor maatregelen die 
de tweedeling in het onderwijs 
tegengaan, zoals dubbele 
wachtlijsten en het invoeren 
van een acceptatieplicht 

Farid Ebraymi: ‘Deelgemeen-
te, help ons op weg!’

Farid is metaalwerker en weet uit eigen erva-
ring hoe jongeren als ze zich vervelen hangjon-
gere worden. Hij verzamelde wat professionele 
jongerenwerkers om zich heen en begon met 

Europromo activiteiten voor de jeugd in Hillesluis te organiseren. 
Sportactiviteiten zijn het populairst, maar ook debatten trekken veel 
belangstellenden. Nu zouden ze nog graag een ontmoetingsruimte 
hebben, want het huis thuis is te klein om vrienden te ontvangen en 
het buurthuis sluit voor etenstijd. Farid: ‘Ik had gehoopt dat de deel-
gemeente ons op weg zou helpen, maar daarvan krijgen we helaas 
nauwelijks hulp.’

als de dokter, de apotheek, 
winkels, scholen moeten 
vlakbij zijn. Beter tien kleine 
huisartspraktijken in de buurten 
dan één grote ergens ver weg. 
Juist de mensen die medische 
of andere hulp nodig hebben, 
vinden het lastig om ver te 
reizen.

Wél investeren: werk en 
inkomen

Er zijn heel veel plekken in 
de Rotterdamse wijken waar 
het heel logisch en nuttig is 
om mensen aan het werk te 
hebben. Als controleurs in trams 
en op straat, medewerker in de 
parken en op de speelpleinen, 
als conciërge of assistent op 
scholen, in buurthuizen. 
Vroeger waren dat normale 
banen. Daarna werden het 
gesubsidieerde ID-banen, tegen 
een slechter loon. En nu worden 
ze helemaal wegbezuinigd. 
Iedereen moet in Rotterdam 
een baan kunnen vinden. Zodat 
iedereen wat kan betekenen 
voor de maatschappij én voor 
de buurt. Daarom moeten heel 
veel nuttige banen terugkomen. 
De gemeente moet daarin 
investeren – en niet door een 
Tweede Maasvlakte aan te 
leggen die weliswaar banen 
oplevert, maar dan wel een 
half miljoen per arbeidsplaats 
kost.
Ook de sociale zekerheid is er 
in Nederland de afgelopen jaren 
niet beter op geworden. Op de 
thuiszorg is met de nieuwe wet 
WMO flink beknibbeld: mensen 
krijgen minder en slechtere 
zorg en ook het personeel is de 
dupe. Mensen die aangewezen 
zijn op een uitkering weten 
vaak niet waar ze recht op 
hebben, of krijgen het niet. 
Dat moet anders: mensen die 
niet kunnen werken moeten 
fatsoenlijk worden behandeld, 
en de thuiszorg en de gehan-
dicaptenvoorzieningen moeten 
veel beter.

voor scholen, zodat kinderen 
niet langer geweerd kunnen 
worden.’

Ook de Rotterdamse jon-
geren verdienen aandacht. 
Cornelissen: ‘Jongeren die 
dreigen  uit te vallen, moeten 

Rotterdam wordt een steeds jongere stad: over enkele 
jaren bestaat meer dan de helft van de bevolking uit 
kinderen en jongeren. In 2009 is Rotterdam zelfs 
Jongerenhoofdstad van Europa. Uit onderzoek blijkt 
dat kinderen die beginnen met een achterstand die 
bijna nooit meer inhalen. Voor een mooie Rotterdamse 
toekomst krijgen jongeren en kinderen wat de SP 
betreft dan ook alle aandacht!

ZET KINDEREN NIET BuITEN SPEL!

extra begeleiding krijgen. Wie 
een stageplek of werk zoekt, 
mag niet gediscrimineerd 
worden. Popcultuur en sport 
moeten voor alle jongeren 
toegankelijk zijn. Zo maken 
we een Rotterdam waar alle 
jongeren de ruimte hebben!’ •

Echt meepraten

Als mensen geen kans krijgen 
om mee te beslissen wat er 
in de buurt gebeurt en wat er 
beter moet, dan is het niet zo 
vreemd dat ze niet trots zijn op 
hun buurt. Mensen moeten veel 
meer zeggenschap krijgen over 
hun wijk. Een voorbeeld: de 
SP vindt dat bij sloopplannen 
de bewoners mogen bepalen 
of hun buurt gesloopt wordt  
of niet. Waarom? De enige 
goede reden om in een buurt te 
slopen is als de woningen écht 
niet meer voldoen. En de enige 
die dat kunnen bepalen zijn  
de bewoners zelf. Misschien 
dat een woningbouwcorporatie-
directeur uw huisje ‘niet meer van 
deze tijd’ vindt; hij hoeft er niet in 
te wonen. En hij hoeft straks niet 
twee keer zoveel huur te betalen 
voor een  nieuwbouwwoning. 
Voor mensen die meer te 
zeggen hebben in de wijk, is de 
buurt ook meer ‘hun buurtje’. 
Rotterdammers willen graag 
meepraten over van alles en 
nog wat. Uit onderzoek van 
de gemeente blijkt dat ruim de 
helft van de Rotterdammers wil 
meedenken en meewerken aan 
plannen voor hun straat: als het 
aan de SP ligt hebt u het voor 
het zeggen!

We kunnen nog wel even 
doorgaan

In het begin schreven we al: 
van een aandachtswijk een 
prachtwijk maken is niet simpel. 
Onze oplossingen zijn niet 
simpel, maar wel uitvoerbaar. 
Leest u de rest van deze krant, 
waarin wij verder uitleggen 
wat wij vinden van Rotterdam, 
wat ons opvalt in de stad en 
wat onze oplossingen zijn. De 
Rotterdamse SP hoort graag 
van u of we nog iets over 
het hoofd zien. Want niet de 
regering, niet de gemeente, 
ook niet de SP, maar ú bepaalt 
wat een prachtwijk is. •

Tineke Speksnijder: ‘Eerst laten ze de 
wijk verloederen en dan gebruiken ze dat 
als excuus voor sloop’

Tineke Speksnijder is kroegbaas en 
woont in Jaffa. Onlangs presenteerde het 
WBR sloop- en renovatieplannen voor de 
wijk. Tineke is, samen met een boel an-
dere wijkbewoners, bang dat ze na reno-
vatie uit de wijk moet vertrekken omdat 
ze de huur niet meer kan opbrengen. Een 
aantal straten in de wijk zijn inderdaad 

slecht en er is overlast van jongeren. 
Toch is Speksnijder is verbaasd over de sloopplannen: ‘Al een paar 
jaar geleden ging het slechter met de wijk, er kwamen drugspan-
den, onze huizen werden niet onderhouden, en niemand deed er iets 
aan. En nu gebruiken ze dat als argumenten voor sloop: dat de wo-
ningen verpauperd zijn en dat er overlast is ...’



Agnes Verweij en Aetzel Griffioen: ‘Stop 
met plannen en geef de mensen de kans 
aan de slag te gaan’
Agnes en Aetzel zijn actief voor het Lincke Zwaerd, een samenwer-
kingsverband van de mensen uit de Snellinckstraat en de Zwaerde-
croonstraat in het Nieuwe Westen. Woningbedrijf WBR wilde beide 
straten renoveren, waardoor de woningen onbetaalbaar zouden 
worden voor de mensen die er nu wonen. De bewoners sloegen de 
handen ineen en zijn inmiddels zo ver dat ze de garantie hebben dat 
de zittende bewoners kunnen blijven.
Maar de activiteiten gaan verder dan dat: de binnentuin is gemeen-
schappelijk en lijkt net een openluchtmuseum, er is een eetcafé en 
een moestuin. De saamhorigheid in de straten groeit, en er zijn nog 
veel meer plannen voor na de re-
novatie. Aetzel: ‘De beleidsmakers 
zouden moeten stoppen met plan-
nen en veel meer gebruik moeten 
maken van de ideeën van mensen 
in de wijken.’

1. Wonen voor iedereen
Jaag mensen niet weg uit hun 
buurt door huizen te slopen,  
maar zorg voor genoeg betaalbare 
woningen in iedere wijk. 
 
2. Stop de verpaupering
Pak huisjesmelkers, leegstand en 
achterstallig onderhoud van wo-
ningen en kantoren sneller aan, 
desnoods met boetes en onteige-
ning.  

3. Werk aan gemengde
    wijken en scholen
Oud, jong, autochtoon, allochtoon, 
arm, rijk: het gaat het beste als 
we door elkaar wonen. Zorg voor 
betere menging van scholen en 
bouw betaalbare huizen in rijke 
wijken. 

4. Buurtvoorzieningen terug
Met het verdwijnen van buurthui-
zen, jongerencentra en winkels, 
verdwijnt ook de sociale samen-
hang in een buurt. Zorg voor plek-
ken waar mensen, ook ’s avonds, 
kunnen samenkomen in de wijk.

5. Ruimte om te sporten
    en te spelen
In iedere wijk moet minimaal drie 
procent van de ruimte gebruikt 
worden voor speelruimte – te vaak 
verliezen kinderen het van par-
keerplaatsen. Er moet veel meer 
groen komen, en er moet ruimte 
zijn voor kunst en cultuur. Zwem-
baden, sporthallen en sportvereni-
gingen moeten niet verdwijnen. 

6. Beter openbaar vervoer
De RET moet van ons blijven en 
veel vaker gaan rijden. Het open-
baar vervoer moet gratis worden, 
om te beginnen voor jongeren en 
ouderen. 

7. Geef jongeren de kans 
    en de ruimte
Dat betekent: plekken om te le-
ren, te sporten, te hangen. Jon-
geren meer te zeggen geven over 
hun wijk, meer stageplekken en 
arbeidsdiscriminatie aanpakken. 
Maar ook: schooluitval voorkomen 
en met goede jongerenwerkers en 
opvoedingsondersteuning voorko-
men dat jongeren ontsporen. 

8. Meer werk in de buurt
Nuttig werk in de buurt moet 
terug, als echte baan: als con-
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Jeanne van der Velden: 
‘Veel meer groen in de 
stad!’
Jeanne van der Velden is Bomenridder. De 
Ridders helpen de bewoners om bomen 
en groen in de buurt te behouden. Desge-
vraagd – en dat komt gelukkig steeds vaker 
voor – adviseren ze de politiek over ‘groen’.
Toch vindt Jeanne dat de stad nog slimmer met groen kan omgaan 
dan nu. ‘Een voorbeeld: in Engeland heb ik dorpjes gezien met om 
de zoveel straten enorme met klimop begroeide parkeergarages. De 
auto’s blijven zo uit de straat, zodat de kinderen veiliger buiten kun-
nen spelen.’

uW BuuRT: WAT gAAT ER gOED, WAT gAAT ER SLECHT?
Volgens ons kunt ú het beste bepalen hoe uw wijk beter kan. We horen erg graag wat u van 
onze ideeën en van uw buurt vindt. Wat zijn de problemen in uw buurt en in de stad? Hoe 
kunnen die volgens u worden opgelost? En wat zou u daar zelf aan kunnen bijdragen?
Vertel het ons! Met uw tips verbetert de SP haar ideeën over de buurten en gaan we waar mogelijk 
meteen aan de slag. Iedere twintigste inzender ontvangt een Thonik design SoeP-kom.
De bon kunt u terugsturen naar SP Rotterdam, Postbus 70012, 3000 KP Rotterdam. 
U kunt ook e-mailen naar rotterdam@sp.nl of reageren op www.rotterdam.sp.nl

Dit vind ik van mijn buurt:

Naam:

Adres:

Postcode/plaats:

Telefoonnummer:

E-mail:
O Houd mij op de hoogte van wat de SP met mijn bijdrage doet

Uw gegevens invullen is niet verplicht, maar wel nodig als u op de hoogte wilt blijven. Uw 
postcode is in elk geval handig, zodat we weten over welke buurt het gaat.

‘Rotterdam moet een aan-
trekkelijke woonstad zijn voor 
iedereen,’ zegt wethouder 
Karakus in de nieuwe Rotter-
damse woonvisie. Maar om 
te kunnen profiteren van 
die aantrekkelijke woonstad 
moet je wel een gevulde 
portemonnee meebrengen, 
als er alleen nog maar huizen 
gebouwd worden die tot wel 
1500 euro per maand aan huur 
kosten. Nu al moeten anderen  
vaak vijf jaar of langer wachten 
om in aanmerking te komen 
voor een geschikte woning. 
Veel bewoners in wijken als 
Nieuw Crooswijk, Schiebroek-
Zuid en Vreewijk vragen zich 

WIE IS NOg WELKOM IN ROTTERDAM?

af of ze nog wel welkom zijn 
in hun eigen wijk. In andere 
wijken op Rotterdam-Zuid 
worden uitkeringsgerechtigde 
bewoners door de Rotterdam-
wet zelfs helemaal geweerd.

Krachtwijken

Minister Vogelaar heeft veertig 
aandachtswijken aangewezen, 
waarvan zeven in Rotterdam. 
De regering wil extra inves-
teren in die wijken om er 
krachtwijken van te maken. 
Maar ook het kabinet kiest 
voor de simpele oplossing: 
betaalbare woningen slopen 
en vervangen door dure 

Wethouder Hamit Karakus wil tot 2020 in Rotterdam 28.000 goedkope huurwoningen 
slopen en daar vooral dure en middeldure koopwoningen voor in de plaats bouwen. 
Overal staat het in de stukken: meer mensen met een midden- of een hoog inkomen 
moeten naar Rotterdam komen. Die mensen zijn van harte welkom. Maar niet als 
daardoor andere Rotterdammers de stad worden uitgejaagd. De vraag wordt dan: wie 
is er nog welkom in Rotterdam?

woningen. SP-Kamerlid Remi 
Poppe vindt dat er veel beter 
naar de oorzaken van de 
problemen gekeken moet 
worden. ‘Je moet je realiseren 
dat de probleemwijken van nu 
de prachtwijken van pakweg 
dertig jaar geleden waren. De 
centrale vraag is: wat is er in 
al die jaren gebeurd?’ Volgens 
Poppe komt dat doordat  
tientallen jaren is nagelaten 
om in de wijken te investeren.
‘Heel wat wijken waren niet 
meer dan een melk-koe: huur-

opbrengsten, onroerendzaak-
belasting en ga maar door. 
Terwijl er aan onderhoud 
tientallen jaren niks werd 
gedaan. En wat krijg je dan? 
Mensen met een beetje geld 
trokken weg. Vervolgens gaf 
ook de middenstand het op 
en verdween langzaam. In heel 
wat steden werden kwalitatief 
goede huizen gesloopt en 
daarvoor in de plaats kwamen 
dure woningen, maar dat leidde 
vaak niet tot verbetering.’

Natuurlijk moeten slechte 
woningen worden opgeknapt 
en als dat niet anders kan 
worden gesloopt, vindt de SP. 
Maar ook dan moet er gezorgd 
worden voor voldoende be-
taalbare woningen voor de 
buurtbewoners. En moeten 
Rotterdammers zich welkom 
blijven voelen in Rotterdam. •

BETERE 
BuuRTEN

troleur in de tram op straat, con-
ciërge in buurthuizen, in parken 
en speeltuinen, als assistent op 
scholen.

9. Echte democratie  
    in de wijk
In een buurt moeten mensen zelf 
kunnen beslissen over hoe de wijk 
eruit ziet, het groen en de open-
bare ruimte. Dat kunnen ze vaak 
veel beter zelf dan een gemeente 
of deelgemeente. 

10. Veiligheid maak je samen 
Bewoners moeten mede bepalen 
waar de politie haar prioriteiten 
legt. De SP is voor meer vrijwil-
ligers bij de politie en meer pro-
jecten van mensen die zelf in hun 
buurt op de veiligheid letten.

De Rotterdamse buurten en wijken kunnen veel beter, leuker en 
gezelliger. Hoe? De ideeën van de SP in tien punten.



Kies partij tegen slechte 
plannen voor de Rot-
terdamse buurten en 
de Rotterdammers. 
Kies voor kansen voor 
mensen: word lid van 
de SP. U krijgt dan elke 
maand ons magazine de 
Tribune in de bus en u 
ontvangt als welkomst-
geschenk drie exclu-
sieve Thonik design 
SoeP-kommen. 
U steunt ons al voor 
5 euro per kwartaal.
Aanmelden gaat heel 
makkelijk met de bon 
hiernaast of via 
www.sp.nl.
Met uw steun kunnen 
wij meer doen, in  
Rotterdam én op  

het Binnenhof!

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 boven-
dien krijg ik elke maand het nieuws- en opinie-
blad De Tribune in de bus en gratis toegang tot 
 ‘tomaatnet’, de reclamevrije internetprovider 
voor alle SP-leden.

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 als ROOD (jongeren in de SP)-lid ingeschreven 
worden (tot 28 jaar) voor       € 5,– (minimum)       anders  €
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KOm DE SP VERSTERKEn  
 – WORD lID

Maak Nederland beter! 
Kom in Actie
Het afgelopen jaar hebben we drie verkiezingen gehad, 
die alle drie buitengewoon succesvol zijn verlopen voor 
de SP. De SP is een grote partij geworden, in de ge-
meenten, in de provincies, én in de Eerste en Tweede 
Kamer. SP-stemmers, bedankt en gefeliciteerd!

Dat de SP toch niet in de regering zit, komt doordat het CDA bang was dat een 
kabinet met PvdA en SP te links zou zijn; in plaats van de SP mocht de Christen-
Unie aanschuiven. Toch heeft het succes van de SP wel een positieve invloed gehad 
op het regeerakkoord, waar zeker ook goede dingen in zitten. Balkenende IV is net 
ietsje socialer dan de vorige kabinetten. Maar van een echte verandering is geen 
sprake, eerder van een “accentverschuiving” zoals Balkenende zelf ook aangeeft.

Wat ons bijvoorbeeld níét zint, zijn de plannen met de AOW, de onbarmhartige 
herkeuringen in de WAO en de weigering in te stemmen met een parlementair 
onderzoek naar de Nederlandse steun aan de inval in Irak. Ook de gevolgen van de 
nieuwe thuiszorg gaan we scherp in de gaten houden. Dit kabinet kan niet zonder 
een sterke oppositie.

En die regering met de SP? Die gaat er gewoon komen. De SP heeft bewezen geen 
eendagsvlieg te zijn. Wij zijn niet zomaar een politieke partij, maar we zijn geworteld 
onder de bevolking. Zo’n partij kan echter alleen succesvol zijn als er voldoende 
mensen zijn die bereid zijn zich daarvoor in te zetten. Omdat we uw steun hard nodig 
hebben, vraag ik u nu om lid te worden!

Met hartelijke groet,

Jan Marijnissen
De SP steunt bewoners die 
zich verzetten tegen onnodige 
sloop en samenvoeging van 
betaalbare huizen – daar zijn er 
al veel te weinig van in Rotterdam 
– in wijken als Nieuw Crooswijk, 
Vreewijk, Schiebroek-Zuid, Jaffa 
en het Nieuwe Westen.  
ROOD, jong in de SP, verzamelt 
op www.niettehuur.nl meldingen 
van huurwoningen en kantoren 
die onnodig leegstaan. En in het 
Oude Noorden hebben SP’ers een 
woning bezet als protest tegen 
ComWonen die tien huizen al een 
jaar onterecht niet verhuurde. 

Het is al vervelend genoeg als 
je een uitkering hebt, maar als 
je vervolgens niet krijgt waar je 
recht op hebt, wordt de situatie al 
snel schrijnend. De SP verzamelt 
daarom ervaringen van klanten 
van de sociale dienst – en die zijn 
erg wisselend. Ook vroeg de partij 
aandacht voor de problemen van 
allochtone ouderen die een ‘AOW-
gat’ hebben en daardoor minder 
geld en rechten hebben dan 
anderen.

In 2009 is Rotterdam Jongeren-
hoofdstad van Europa, maar 
bijvoorbeeld de popcultuur in 

De SP komt niet alleen rond de verkiezingen, maar iedere dag in de 
wijken. Enkele voorbeelden van wat we het afgelopen jaar deden in  
de Rotterdamse buurten:

Rotterdam is voor jongeren nog 
lang niet ideaal. Nighttown is al 
veel te lang dicht. Deze zomer 
ondersteunde de SP protesten 
tegen de sluiting van alternatief 
poppodium Baroeg in IJsselmonde. 
En uitgaan moet ook voor iedereen 
toegankelijk zijn: de SP-jongeren 
van ROOD vroegen daarom in juni 
aandacht voor discriminatie aan 
de deur van discotheken.

Al jaren maakt de Rotterdamse 
SP zich sterk voor beter en 
betaalbaarder openbaar vervoer. 
Dat is ook beter voor het milieu 
en de luchtkwaliteit. De SP steunt 
bewoners voor beter openbaar 
vervoer, bijvoorbeeld voor het 
behoud van wijkbussen en voor de 
terugkeer van bus 77 in Zuidwijk 
en Pendrecht. De helikopterhaven 
die in De Esch moet komen is geen 
goed idee: die zal veel geluids- en 
milieu-overlast veroorzaken.

Iedere twee weken zijn alle 
SP-gemeenteraadsleden 
in een Rotterdamse buurt. 
De raadsleden doen alle 
buurten aan en praten met 
jongerenwerkers, buurtagen-
ten, bewonersorganisaties en 
buurtbewoners over wat er goed 
gaat en beter kan in de wijk.  
SP-fractievoorzitter Theo 
Cornelissen: ‘Van dit Buurten 
in de Wijken leren we héél 
veel over wat er in de stad 
speelt, en regelmatig komen 
we problemen tegen die we in de 
gemeenteraad aanpakken.’  
Op www.rotterdam.sp.nl vindt u 
het tourschema van de fractie.

BuuRTEN MET DE SP

Manon van den Berg: ‘Ik moest er per  
ongeluk achterkomen dat ze in mijn 
straat wilden slopen’

Manon van den Berg volgt het 
woningbedrijf WBR kritisch. 
Een paar jaar geleden kocht ze 
haar woning aan de Palestina-
straat van de corporatie en niet 
veel later kwam ze er bij toeval 
achter dat er misschien sloop-
plannen voor de straat bestaan. 
Misschien. ‘En juist van die on-

zekerheid word je gek,’ vertelt Manon.
Een paar jaar geleden ging de straat nog gebukt onder overlast van 
junks en illegale autoverkoop, maar na gerichte acties is het er in-
middels prima wonen. Manon zou willen dat bewoners meer te zeg-
gen krijgen over hun buurt. ‘Tijdens het jaarlijkse straatfeest heb-
ben de bewoners maquettes gemaakt met prima uitvoerbare plan-
nen. We willen bijvoorbeeld een dertig kilometer-zone in de straat. 
En verder willen we dat het historisch aanzien van de straat behou-
den blijft. Dat moet toch uitvoerbaar zijn?’

Theo Cornelissen Josine  
Strörmann

Leo de Kleijn
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