
Waarom deze 
krant?
De SP verspreidt deze krant 
huis aan huis in grote delen 
van Rotterdam. In deze krant 
vertellen we u waarmee de 
Rotterdamse SP bezig is, en 
hoe de stad volgens ons vei-
liger, leefbaarder en socialer 
kan worden.
Bij de Tweede-Kamerverkie-
zingen 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 
gemeentebestuur van PvdA, 
CDA, VVD en GroenLinks.
Wilt u meer weten over de SP 
en over de onderwerpen in 
deze krant? 
Wilt u reageren, of uw mening 
geven hoe het in Rotterdam 
beter kan? Kijk dan op 
www.rotterdam.sp.nl of bel 
met de SP: 010-417 33 59.
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ROTTERDAM VERDIENT BETER!

w

VEIlIGhEId blIjFT mEnSEnwERk

Het kan veiliger en leefbaarder: 
dat vinden veel Rotterdammers. 

Veiligheid is belangrijk: 
Rotterdammers moeten kunnen 

gaan en staan waar ze willen, 
zonder bang te hoeven zijn dat hen 

iets overkomt. Het is tijd om te 
investeren in maatregelen die écht 
werken, vindt de SP. Dat betekent 

ook: investeren in mensen.

MAAk ROTTERDAM
échT VEIlIgER!

Sla de krant open en je weet: 
Rotterdam kan een heel stuk 
veiliger. Een kwart van de Rot-
terdamse bevolking is jaarlijks 
slachtoffer van een inbraak, 
overval, fietsendiefstal of an-
der misdrijf. De SP doet vaak 
onderzoek in de Rotterdamse 
buurten. Van veel mensen ho-
ren we dan: het mag in mijn 
buurt en stad best wat veiliger. 
De politie kan vaker in de wijk 
komen, meer uit de auto komen 

en meer aandacht besteden 
aan de problemen van gewone 
mensen. Maar ook het oprui-
men van zwerfvuil en het te-
gengaan van verloedering helpt 
om je veiliger te voelen.

Er zijn gelukkig weinig politieke 
partijen die vinden dat veilig-
heid onbelangrijk is. Sterker 
nog, partijen proberen elkaar 
te overtroeven met voorstellen 
voor meer en hardere maat-
regelen. De vraag die partijen 
als de PvdA en Leefbaar Rot-
terdam zich meestal niet stellen 
is: wérkt het ook echt? De SP 
ziet dat het gemeentebestuur 
maatregel op maatregel sta-
pelt, met vaak als eindresultaat 
dat de veiligheid niet verbetert, 
en de leefbaarheid juist achter-
uitgaat!

Symboolmaatregelen

Een voorbeeld van zo’n maatre-
gel: een fouilleeractie in april op 
de Grote Visserijmarkt in Rotter-
dam-West. Honderd marktbe-
zoekers werden gecontroleerd 
op wapenbezit. Resultaat? Er 
werden natuurlijk geen wa-
pens gevonden: de gemiddelde 

moeder heeft geen mes in de 
kinderwagen liggen om de 
groenteman een lesje te leren. 
Voelen de mensen op de markt 
zich nu veiliger? Natuurlijk niet. 
Eerder onveilig, want ze wor-
den blijkbaar zonder goede 
reden tot mogelijke misdadi-
ger bestempeld en gefouil-
leerd. Fouilleren moet kunnen 
in bijzondere situaties, maar 
heeft vaak helemaal geen zin. 
De gemeente geeft zelf toe dat 
sommige dingen alleen maar 
gebeuren als ‘statement naar 
de wijk’, oftewel: ze weten 
dat het niet werkt, als mensen 
maar het gevoel hebben dat de 
gemeente wat doet.

Het lijstje van dat soort sym-
boolmaatregelen wordt steeds 
langer. Jongeren worden weg-
gejaagd met mosquito’s: ap-
paraten die een irritante hoge 
zoemtoon verspreiden. Daar-
van hangen er inmiddels ze-
ventig in de regio. Daklozen 
krijgen stapels boetes om-
dat ze op een bankje in slaap 
vallen of een biertje drinken, 
waardoor ze nog verder in de 
problemen raken. Interventie-
teams dringen 25.000 keer per 
jaar binnen in huizen van men-

sen en vallen ze lastig met con-
troles van de keukenkastjes 
of vragen over met wie ze de 
nacht hebben doorgebracht. 
Voelt u zich veiliger of onveili-
ger als u weet dat u zo uw huis 
uit kan worden gezet en de 
stroom kan worden afgeslo-
ten – terwijl u helemaal niets 
heeft gedaan? Onderzoek van 
de Rotterdamse Ombudsman 

laat zien dat dit voorkomt. Vol-
gens hem én de SP is dat een 
schande.

maatregelen die wel 
werken

De partijen die in het gemeen-
tebestuur zitten, vinden dat het 
fantastisch gaat met de veilig-

Debat veiligheid: 
kom ook!
Op vrijdagavond 10 ok-
tober wordt er in het 
Doelencafé gedebatteerd 
over veiligheid en leef-
baarheid in Rotterdam. 
Laat politici en andere
Rotterdammers weten 
wat ú ervan vindt en kom 
ook! Van 20.00 tot 21.30 
uur in Café de Rooie, het 
politiek café van de SP. 
Met een slotcolumn van 
Rien Vroegindeweij. 
Doelencafé, Schouw-
burgplein 52 in Rotter-
dam. Toegang gratis.

De Schat van Schoonderloo:
bewoners nemen park in eigen handen
Mensen die iets van hun 
buurt willen maken moeten de 
ruimte krijgen, vindt de SP. Op 
het Coolhaveneiland lijkt dat 
gelukt. Jarenlang lag er een 
verwaarloosd lapje grond, toen 
nog het ‘Gat van Schoonderloo’ 
genoemd. De deelgemeente 
maakte plannen om het vol te 
bouwen met appartementen 
voor de hoge inkomens – en er was al zo weinig groen in de wijk. 
De buurtbewoners lieten het er niet bij zitten, ‘veroverden’ het stukje 
grond en kregen uiteindelijk de steun van de politiek. Inmiddels is 
het ‘Gat’ de ‘Schat van Schoonderloo’: een prachtig stadsparkje, door 
bewoners zelf vormgegeven, onderhouden en beheerd. Buurtbewoner 
Margriet Bootsma: ‘De Schat is een oase van rust in deze hectische 
wijk. Het park is nu een ontmoetingsplaats voor de hele buurt, en de 
straat is er stukken leuker en veiliger op geworden.’



heid. De Veiligheidsindex steeg 
in 2007 van 7,2 naar 7,3 op 
een schaal van tien! Rotterdam 
voert ondertussen nog steeds 
alle verkeerde lijstjes aan op 
het gebied van criminaliteit. Als 
het in de ene wijk beter gaat, 
gaat het in de wijk die ernaast 
ligt vaak slechter. De oorzaken 
van onveiligheid worden te wei-
nig aangepakt. 

De SP is de eerste partij om de 
problemen van mensen in de 
Rotterdamse wijken serieus te 
nemen. Maar een show opvoe-
ren is wat anders dan de vei-
ligheid écht verbeteren. De SP 
wil dat politieagenten beter hun 
werk kunnen doen, door de 
bureaucratische rompslomp te 
verminderen. Stop met ‘pres-
tatiecontracten’ die er  voor 
zorgen dat agenten meer bezig 
zijn met bekeuringen scoren 
dan met het verbeteren van de 
veiligheid. Cameratoezicht kan 
soms helpen, maar veiligheid 
blijft vooral mensenwerk. Zorg 
dan ook voor meer wijkagen-
ten op straat. Neem aangiftes 
serieus en houd mensen op de 
hoogte van wat ermee gebeurt.

Nog een bron van onveiligheid 
zijn de huisjesmelkers. Zij ver-
oorzaken verloedering doordat 
zij hun huizen slecht onderhou-
den. Door illegale overbewoning 
wonen er veel te veel mensen in 
een kleine ruimte, wat vaak veel 
overlast in de buurt veroorzaakt. 
Veel huizen staan leeg – in een 
wijk als de Tarwewijk wel der-
tig procent van de particuliere 
huurwoningen. In sommige van 

die huizen wonen stiekem toch 
mensen, en die hebben niet al-
tijd de beste bedoelingen. Aller-
lei goede redenen om huisjes-
melkers keihard aan te pakken. 
De gemeente wil tot 2010 zo’n 
5000 woningen opknappen. Dat 
is lang niet genoeg. Panden van 
verhuurders en speculanten die 
niet op een goede manier met 
hun huizen omgaan, moeten 
veel sneller worden onteigend. 
Dan kan de gemeente er weer 
iets moois van maken.

Voorkom onveiligheid

Criminaliteit en onveiligheid 
moeten stevig worden aange-
pakt. Maar er is nog een andere 
kant aan veiligheidsbeleid: het 
voorkómen ervan. En dat is nou 

Buurtagent Erik Persoon:
‘Bewoners maken een wijk veilig’

Vorig jaar maakte woningcorporatie WBR haar plannen bekend voor 
Singelblok 1 in het Nieuwe Westen: 130 huishoudens in betaalbare 
woningen moesten weg om plaats te maken voor dure yuppen-appar-
tementen. Dankzij acties van bewoners, met steun van onder andere de 
SP, zijn die plannen nu van tafel. Wijkagent Erik Persoon speelde een 
rol in de communicatie tussen bewoners en het WBR. Hij had het erg 
jammer gevonden als de actieve bewoners hun huizen hadden moeten 
verlaten: ‘Zo sloop je de sociale samenhang in zo’n buurt. Wil je een 

wijk veilig maken, dan is het erg belangrijk dat bewoners meedoen en gehoord worden. Buurtactiviteiten 
moeten niet van bovenaf komen, maar van de mensen zelf. Een levendige buurt is ook een leefbare buurt.’

Een groot probleem in de buurt van Persoon is de overlast van criminele jongeren. Veel jongeren worden 
niet opgevoed door hun ouders, maar door de straat.‘Natuurlijk moet je overlast en criminaliteit aanpakken. 
Maar je moet ook aan de langere termijn denken. Misschien moeten er wel weer technische vakscholen 
komen in wijken als deze. Jongeren die een kans hebben op een goede opleiding en een goede baan, komen 
minder snel in de criminaliteit terecht.’

PAk uITBuITINg 
POlEN AAN
Buurten lijden onder huisjesmelkers  
en uitzendbureaus

Met acht mensen slapen op matrassen in een 
driekamerwoning, lange werkdagen tegen veel te lage 

lonen: Polen, Bulgaren en Roemenen worden in Nederland 
vaak uitgebuit. In Rotterdam wonen inmiddels ongeveer 

15.000 werknemers uit Midden- en Oost-Europa. De 
gevolgen voor de Rotterdamse wijken zijn niet altijd 

prettig. Huisjesmelkers en malafide uitzendbureaus zijn de 
belangrijkste oorzaak van de problemen. Die moeten snel 

worden aangepakt, vindt de SP.

Stop de 
vertrutting!
Rotterdam lijdt onder 
een ‘terug naar de jaren 
vijftig-mentaliteit’. Wie 
op straat een biertje 
drinkt of in het park 
een fles rosé opentrekt, 
krijgt een flinke boete. 
Cafés moeten te vaak 
al om één of twee uur 
dicht. Ondernemers 
wordt het onnodig 
moeilijk gemaakt een 
terras neer te zetten. 
Rotterdam verbiedt als 
enige grote stad seks-
beurzen en -feesten. 
Tientallen coffeeshops 
worden gesloten, terwijl 
alle deskundigen zeg-
gen dat dit juist leidt tot 
meer blowen en over-
last. 
De SP komt in actie 
tegen de vertrutting van 
Rotterdam. Zolang be-
woners er geen last van 
hebben, moeten er vrije 
sluitingstijden komen 
voor horeca in het cen-
trum. Terrassen moeten 
langer open zijn en de 
gemeente moet niet 
moeilijk doen met dure 
vergunningen. Geen 
spruitjeslucht, maar een 
frisse wind!

Lees en ondersteun de 
oproep aan burgemees-
ter Ivo Opstelten op 
www.rotterdam.sp.nl.

net waar er niet stevig wordt 
aangepakt. Een voorbeeld. 
Mensen die wat ouder zijn we-
ten: vroeger waren er veel meer 
jongerencentra die veel vaker 
open waren en waar veel meer 
te doen was. Sinds de jaren 
tachtig is flink gesneden in het 
buurt- en jongerenwerk. Crimi-
nele jongeren moeten worden 
aangepakt en geholpen om op 
het rechte pad te komen. Maar 
juist jongeren die het goed doen, 
verdienen steun. Het heeft wei-
nig zin jongeren van de straat te 
jagen zonder ze een alternatief 
te bieden. Als er buurthuizen 
en voorzieningen zijn vervelen 
ze zich niet en hebben ze soci-
ale contacten in de buurt. Een 
jongerenwerker kan jongeren 
helpen een opleiding of werk te 
vinden, ze voorlichting geven 
over drugs en andere zaken.

Wat mensen zich meestal niet 
realiseren, is dat je zo indirect 
heel veel doet voor de veiligheid. 
Minder verveelde jongeren op 
straat, meer jongeren die werk 
vinden of een opleiding volgen, 
een jongerenwerker die in actie 
komt als jongeren dreigen te ont-

In de Rotterdamse wijken leidt 
de wildgroei aan particuliere 
pandjesbazen te vaak tot te veel 
bewoners in te kleine woningen 
tegen veel te hoge huren. Som-
mige mensen trekken de verge-
lijking met hoe de gastarbeiders 
in de jaren zestig en zeventig 
werden behandeld. Dat moeten 
we niet opnieuw willen, vindt de 
SP. De overbewoning leidt tot 
geluidsoverlast, parkeerpro-
blemen en overvolle vuilcontai-
ners. Wijken die al kwetsbaar 
zijn lijden daaronder, vooral in 
Charlois en Delfshaven.

niet in kwetsbare wijken

Werknemers moeten niet te-
rechtkomen in (sloop)panden 
in kwetsbare wijken: er moe-
ten woningen in ‘rijke’ wijken 
beschikbaar komen. Leeg-

sporen. Het lijkt zo logisch. Het 
gemeentebestuur zette onlangs 
een stapje in de goede richting, 
door extra jongerenwerkers aan 
te stellen. Maar zelfs dan is er 
slechts één jongerenwerker per 
670 Rotterdamse jongeren. Dat 
kan veel beter, vindt de SP.

Twee vliegen in één klap

De SP wil in mensen investeren. 
Het voorbeeld van de jongeren 
laat zien dat als je mensen se-
rieus neemt en steunt als dat 
nodig is, je twee vliegen in één 
klap slaat. Het leven van die 
mensen zelf wordt aangenamer. 
Maar tegelijkertijd verbetert de 
sfeer, de veiligheid en de leef-
baarheid van de buurt. Denk 
aan fatsoenlijk armoedebeleid, 
goed onderwijs en mensen mee 
laten beslissen over hun buurt. 
Maatregelen die op zichzelf al 
een goed idee zijn. Maar als je 
even nadenkt zijn het ook de 
maatregelen die écht de veilig-
heid verbeteren.
Verderop in deze krant zijn nog 
meer voorstellen van de SP te 
vinden.

staande kantoorpanden kun-
nen worden omgebouwd tot 
kleine, betaalbare woningen. 
En er moet een steunpunt ko-
men waar vakbonden, bewo-
nersorganisaties, scholen en 
wijkbewoners terecht kunnen 
om problemen te melden en 
samen aan te pakken.

Stop uitbuiting

De SP vindt: alle werknemers 
verdienen een fatsoenlijk loon. 
Het kan niet zo zijn dat werk-
gevers en foute uitzendbureaus 
rijk worden, terwijl de mensen 
die het echte werk doen wor-
den uitgebuit. Wat de SP be-
treft gaat de arbeidsinspectie 
veel meer controleren en heb-
ben uitzendbureaus weer een 
vergunning nodig.
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waarom zit de SP 
 eigenlijk niet in het 
 college?

‘De SP wil graag Rotterdam be-
sturen. Dan moet er wel echt iets 
veranderen en dat wilden de an-
dere partijen in 2006 niet. Ik wil-
de geen wethouder worden om 
duizenden goede en betaalbare 
huizen te moeten slopen. Net 
zoals Agnes Kant niet bij Bal-
kenende gaat aanschuiven om 
de zorg af te breken. Bovendien 
wilde de VVD niet samen met de 
SP in het gemeentebestuur, en 
koos de PvdA voor de VVD. Bij 
de verkiezingen in 2010 moe-
ten we dus nog groter worden, 
zodat de anderen niet meer om 
ons heen kunnen.’

Twee jaar na de verkiezingen:

‘DE TOON Is VERANDERD, 
DE PlANNEN NIET’
Theo Cornelissen (57) is fractievoorzitter van de SP in Rotterdam. Samen 
met Josine Strörmann en Leo de Kleijn voert hij vanuit de gemeenteraad 
waar nodig hard oppositie, tegen het gemeentebestuur (college) van PvdA, 
GroenLinks, CDA en VVD.

wat vind je van dit 
 gemeentebestuur?

‘Het is vooral pappen en na-
thouden, net als de regering 
in Den Haag. Sinds 2006 is 
de toon veranderd: er wor-
den mooie woorden gespro-
ken over prachtwijken en over 
betrokkenheid van de Rot-
terdammers. Ondertussen 
breekt PvdA-wethouder Ka-
rakus 22.000 betaalbare wo-
ningen af om plaats te maken 
voor yuppen-appartementen. 
PvdA-wethouder Schrijer helpt 
mensen met een uitkering niet 
aan een echte baan, maar wil 
ze ’s nachts bij de Roteb laten 
werken. Veel te weinig men-
sen kunnen terecht bij een in-

burgeringscursus. En er wordt 
ongelooflijk veel geld verspild: 
door geblunder bij de Muse-
umpark-parkeergarage gaat 
die 350 euro per Rotterdams 
gezin kosten!’

Er gebeuren vast ook 
goede dingen in de stad.

‘De dingen die goed gaan in Rot-
terdam zijn meestal te danken 
aan actieve bewoners. Dankzij 
de SP en noodkreten van thuis-
zorgwerkers is de situatie in de 
thuiszorg beter geworden. In 
Charlois is na jarenlange actie 
van bewoners een oplossing 
gekomen voor bus 77. De wet-
houder moest door de knieën 

ONDERTussEN 
IN ROTTERDAM, 
Is DE sP…

…vóór betaalbare 
 woningen

PvdA-wethouder Karakus wil 
tot 2020 maar liefst 22.000 
betaalbare woningen slopen. 
Daardoor moeten heel veel 
mensen gedwongen hun 
huis uit, en wordt het voor 
starters steeds moeilijker een 
huis te vinden. Steeds meer 
Rotterdammers komen met 
steun van de SP in verzet 
tegen dergelijke slechte 
plannen, én met succes. Het 
WBR moest door acties haar 
plan terugtrekken om 130 
huurders aan de Essenburg-
singel in het Nieuwe Westen 
hun huis uit te zetten om er 
yuppen-appartementen van 
te maken. Ook in Vreewijk 
zijn de plannen om de wijk 
te slopen inmiddels een stuk 
minder zeker. Binnenkort wil 
de SP ook in Schiebroek-
Zuid samen met bewoners 
aan de slag. In die wijk staan 
maar liefst 3000 woningen 
op de nominatie voor sloop.

…vóór goed openbaar 
vervoer

Bewoners van Charlois 
voerden jarenlang actie voor 
de terugkeer van bus 77, die 
in 2004 werd wegbezuinigd. 
Het gemis aan een goede 

wat betreft Vreewijk: daar zijn 
de sloopplannen voorlopig van 
tafel. Actie helpt: we moedigen 
Rotterdammers aan om, met 
steun van de SP, zelf op te ko-
men voor hun rechten.’

wat is het eerste dat je 
wilt aanpakken als de SP 
gaat regeren?

‘Het belangrijkste: Rotterdam 
moet weer van de Rotterdam-
mers worden. Niet van be-
stuurders met mooie plannen 
en niet van havenbaronnen of 
huisjesmelkers. Dat betekent: 
goede huizen in leefbare, groe-
ne, schone, veilige, gemengde 
wijken. Er moet wat gebeuren 

aan de positie waarin veel Rot-
terdammers zitten: een te laag 
inkomen, te hoge huren en 
energieprijzen. Jongeren moe-
ten kansen krijgen: een stage-
plek, een baan en een betaal-
baar huisje kunnen vinden. En 
de veiligheid en leefbaarheid in 
de stad moet écht worden aan-
gepakt.’

Josine Strörmann Leo de Kleijn

en directe verbinding tussen 
de wijken en voorzieningen 
zat veel bewoners hoog. Hun 
handtekeningen en protesten 
hadden uiteindelijk succes: 
op 7 juli reed de eerste bus 
63/64 van het Zuidplein naar 
Zuidwijk en Pendrecht. Actie 
helpt! Het succes inspireert: in 
IJsselmonde is ook een actie 
gestart voor de terugkeer van 
buslijn 75.
Trams, bussen en metro’s 
moeten behalve goed en 
veilig ook betaalbaar zijn, en 
het liefst gratis. Helaas is het 
gratis openbaar vervoer voor 
65-plussers per 1 juli stopge-

zet. De proef met het gratis 
reizen was een groot suc-
ces: ouderen maakten er veel 
gebruik van. De SP wilde dat 
het gratis openbaar vervoer 
gewoon doorgaat, maar PvdA 
en GroenLinks steunden dat 
voorstel niet. De SP gaat zich 
er nu voor inzetten dat volgend 
jaar ouderen wel weer gratis 
kunnen reizen, en in de hele 
regio.

…vóór fatsoenlijke 
thuiszorg

Sinds de marktwerking in de 
thuiszorg in 2006 is ingevoerd, 
is het overal in het land hetzelf-
de liedje: werknemers worden 
slecht betaald en krijgen te 

maken met een steeds hogere 
werkdruk; zieke, gehandicapte 
en hoogbejaarde mensen krij-
gen steeds minder uren of zelfs 
helemaal geen zorg meer. De 
SP heeft daarover bijeenkom-
sten georganiseerd, onderzoek 
gedaan naar de problemen en 
die bij de wethouder aange-
kaart. Binnenkort wordt het in 
Rotterdam gelukkig een stukje 
beter: er komt dan – na jaren-
lang aandringen van de SP 
– een vaste prijs in de thuis-
zorg, zodat werknemers beter 
betaald worden en thuiszorg-
cliënten betere zorg krijgen. Als 
het aan de SP ligt moet de hele 
marktwerking van tafel: de zorg 
is  geen markt.

…vóór goede lonen en 
arbeidsvoorwaarden

Met het kabinet-Balkenende IV 
is het voor de meeste mensen 
al geen vetpot: bijna iedereen 
gaat erop achteruit, vooral de 

mensen die het toch al niet 
breed hebben. Dan moet je 
baas het niet nog erger ma-
ken, door mensen te ontslaan 
of arbeidsvoorwaarden uit te 
kleden. De SP steunt daarom 
acties van werknemers voor 
betere lonen en arbeidsvoor-
waarden. Het afgelopen jaar 
bijvoorbeeld acties van ha-
venarbeiders voor een goed 
pensioen, tegen ontslagen bij 
Unilever, en voor betere lonen 
van politie-agenten.
Dit voorjaar kwam ook het 
personeel van TNT in actie: 
het bedrijf wilde postbodes 
en postsorteerders uitkleden, 
ook omdat er op een vrije 
postmarkt zou moeten worden 
geconcurreerd. Terwijl ieder-
een met een beetje gezond 
verstand kan bedenken dat 
het efficiënter is één postbode 
langs de deuren te laten lopen, 
dan vijf verschillende. 

…vóór internationale 
solidariteit

De SP is niet alleen solidair 
met mensen in Nederland, 
maar in de hele wereld. We 
vragen regelmatig aandacht 
voor bijvoorbeeld de oorlog 
in Irak en Afghanistan. De SP 
wil verder dat Gaza-stad in 

Palestina een zusterstad 
wordt van Rotterdam, zodat 
de gemeente Rotterdam én 
de Rotterdammers zelf de 
inwoners van Gaza kunnen 
helpen. Op www.rotterdam.
sp.nl kunt u  daarvoor een 
petitie ondertekenen.

…in de Rotterdamse 
buurten

De SP komt vaak in de 
Rotterdamse buurten – mis-
schien heeft een SP’er deze 
krant wel persoonlijk bij u 
afgegeven. De gemeente-
raadsleden van de SP gaan 
alweer vijf jaar lang iedere 
twee weken Buurten in de 
Wijken: op stap in een Rot-
terdamse wijk om te zien wat 
er goed en fout gaat. Zo kan 
de SP problemen aankaarten 
in de gemeenteraad en aan-
dacht vragen voor positieve 
initiatieven.
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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.

Kies partij voor een 

écht veilige en leef-

bare stad. Voor betere 

Rotterdamse buurten 

en een socialer beleid. 

Kies voor kansen voor 

mensen: word lid van 

de SP. De SP is met 

1800 leden in Rotter-

dam al de tweede par-

tij van de stad: helpt 

u ons de grootste te 

worden? Aanmelden 

gaat heel makkelijk 

met de bon hiernaast 

of via www.sp.nl. Met 

uw steun kunnen wij 

meer doen, in Rotter-

dam én in 

Den Haag! 

Als nieuw 

lid krijgt u 

een  

Thonik-

 design SP-

horloge.

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
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 – woRd lId

Dit kabinet, Balkenende IV, is een voortzetting van de 
eerdere kabinetten-Balkenende: zie de uitverkoop van de 
thuiszorg, de bezuinigingen op de aftrek van bijzondere 
ziektekosten en de AWBZ, de verslechterde koopkracht 
voor velen, de weigering om een referendum te houden 
over het Europees Verdrag, en het besluit om de Neder-
landse troepen langer in Afghanistan te houden…

Dit kabinet biedt geen oplossingen voor de problemen in de buurten, in het onder-
wijs, en in de zorg. Dit kabinet heeft een sterke oppositie nodig die het bestookt met 
kritiek en laat zien hoe het anders en beter kan.
De SP zorgt daarvoor. Steunt u ons?

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 vertrou-
wen. 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 nieuws-
blad De Tribune gratis in de bus. 

Jan Marijnissen, voorzitter SP

MAAk NEDERlAND MENsElIJkER EN sOcIAlER! 
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1. Meer en beter blauw op straat
Er wordt veel gepraat over veiligheid, maar in de mensen die voor 
veiligheid moeten zorgen wordt te weinig geïnvesteerd. Agenten 
moeten een fatsoenlijk salaris krijgen en niet gedwongen wor-
den zo veel mogelijk bonnetjes te schrijven. Zij moeten juist de 
mensen kennen en problemen voorkomen. De politie moet alle 
aangiftes serieus nemen en mensen op de hoogte houden van 
wat er met hun melding gebeurt.

2. Voorkom dat mensen (weer) ontsporen
Mensen die uit de gevangenis komen vervallen sneller in hun 
oude gedrag als ze niet goed begeleid worden. Daarop is de af-
gelopen jaren heel veel bezuinigd en dat moet anders. De SP wil 
ook veel meer één-op-één-begeleiding van jongeren en anderen 
die dreigen te ontsporen.

3. De wijk is van de bewoners
Mensen moeten veel meer te zeggen krijgen over hun wijk. De 
gemeente moet ook veel meer naar Rotterdammers luisteren, 
bijvoorbeeld door een jaarlijkse avond voor bewoners over 
veiligheid in de wijk te organiseren. In iedere wijk moet een punt 
komen waar bewoners terechtkunnen met vragen en klachten 
over de buurt.

4. Geef jongeren de ruimte
Jongeren die in de fout gaan moeten we aanpakken. Jongeren 
die niets fout doen, moet je niet wegpesten uit de stad. Voor-
zieningen voor jongeren en het aantal jongerenwerkers moeten 
flink worden uitgebreid. Iedere jongere heeft recht op een goede 
opleiding, stageplek en baan.

5. Pak verloedering aan
Huisjesmelkers moeten hard worden aangepakt. De gemeente 
moet veel vaker gebruik maken van het recht om panden op te 
knappen of te onteigenen, ook als ze te lang leegstaan. Ook wo-
ningcorporaties moeten hun woningen beter gaan onderhouden.

6. Breng de menselijke maat terug
Scholen, verzorgingshuizen en huisartsenposten willen we weer 
op wijkniveau te organiseren: dan zijn mensen weer meer dan 
een anoniem nummer. De menselijke maat moet ook terug in het 
toezicht: het is veel beter ’s avonds een controleur in de metro te 
laten rondlopen, dan wéér meer camera’s op te hangen. In win-
kelcentra en op andere drukke plekken in de stad moeten vaste 
conciërges komen.

7. Stop de vertrutting
Onder het mom van veiligheid worden coffeeshops gesloten 
zonder dat ze overlast geven, mag er tijdens Koninginnedag geen 
biertje op straat meer worden gedronken, en worden cafés ge-
dwongen hun terrassen klein te houden. Die vertrutting leidt niet 
tot een grotere veiligheid en wél tot een minder prettige stad, en 
moet dus stoppen.

8. 
Wat kan volgens u beter in Rotterdam? Hoe maken we de stad 
veiliger, leefbaarder en socialer? Stuur úw idee voor een beter 
Rotterdam naar sp@stadhuis.rotterdam.nl.
U maakt dan kans op drie exclusieve Thonik-design SoeP-
 kommen.

Meer lezen over de ideeën van de SP voor een 
leefbaarder Rotterdam? Kijk dan op www.rotter-
dam.sp.nl. Daar vindt u Rotterdam draait door!, 
een SP-nota over veiligheid, ons verkiezings-
programma en veel andere informatie.

ZO wORDT ROTTERDAM 
échT VEIlIgER

Sandra Hendriks was voor lange 
tijd dakloos in Rotterdam tot 
ze in aanraking kwam met een 
groep hulpverleners van Bavo. 
Praktische hulp en medische 
begeleiding hielp haar en vele 
andere daklozen van de straat. 
‘Dat werkt beter dan daklozen 
van buurt naar buurt te ver-
jagen’.
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