Het is hoog tijd dat de SP de stad gaat
besturen. Dat vindt Theo Coskun,
fractievoorzitter van de SP in Rotterdam. “Het huidige gemeentebestuur
van PvdA, CDA en GroenLinks heeft
veel fouten gemaakt en veel kansen
laten liggen. Als de kiezers het willen,
geeft de SP vanaf volgend jaar Rotterdam een menselijkere en socialere
koers.”

3000 KP Rotterdam

Postbus 70012

SP-fractie Rotterdam

Plak hier uw
postzegel

‘Hoog tijd dat de SP
	de stad gaat besturen’

Coskun zit sinds 1998 in de gemeenteraad en heeft veel zien gebeuren: van
de moord op Pim Fortuyn tot de komst
van Ahmed Aboutaleb. Hij was lijsttrekker bij de vorige verkiezingen, in 2006.
“Daarvóór stond Leefbaar Rotterdam
aan het roer en in 2006 kwam de PvdA
weer aan de macht. Ze beloofden toen
dat ze het heel anders zouden gaan
doen. Wij hebben daar heel weinig van
gezien. Het stadsbestuur maakt vaak
verkeerde en rechtse plannen. Betaalbare woningen worden gesloopt, en er

✃
Kom de SP versterken – word lid

BON OM LID TE WORDEN

U bent al lid van de SP voor E 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 hieronder.

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.
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dam gaat besturen, krijgen bewoners
het eerste en het laatste woord over
plannen die hen aangaan.”

SOCIALER
MAAK NEDERLAND MENSELIJKER EN

Agnes Kant, fractievoorzitter SP
tste oppositiepartij in de Tweede Kamer.
De SP is de derde partij van het land, en de groo
onze partij. Dat geeft vertrouwen. We werken
Meer dan anderhalf miljoen mensen steunen
ler Nederland. In de Tweede Kamer én in de
dan ook keihard aan een menselijker en socia
at wij uw steun daarbij hard nodig hebben,
steden en dorpen, samen met de mensen. Omd
20 euro per jaar. U krijgt dan elke maand ons
vraag ik u om lid te worden! U bent al lid voor
nieuwsblad De Tribune gratis in de bus.

Ik wil ook graag lid worden van ROOD (jong in de SP, tot 28 jaar)
en sta één van mijn kwartaalbijdragen af aan ROOD.
handtekening

Jan Marijnissen, voorzitter SP
U kunt deze machtiging stopzetten met een telefoontje of
een e-mail aan de SP: (010) 243 55 40, administratie@sp.nl
Rotterdam december 2009
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worden dure huizen en prestigeprojecten gebouwd waar geen Rotterdammer
op zit te wachten. We moesten het
weer sámen gaan doen, zei de PvdA,
maar in plaats daarvan zijn er opnieuw
allerlei affaires over islam en integratie
geweest die niets te maken hebben
met de échte problemen van Rotterdammers: armoede, werkloosheid,
segregatie en taalachterstand.”
De SP heeft de afgelopen vier jaar met
succes oppositie gevoerd. Coskun:
“Het meest succesvol was dat als we
dat konden doen samen met de mensen waar het om ging. Als wij met drie
raadsleden iets roepen, kunnen de anderen dat negeren. Maar als er honderden boze bewoners naar het stadhuis
komen of duizenden handtekeningen
gezet worden, dan ligt het ineens heel
anders. Het is hoog tijd dat de SP de
stad gaat besturen. Dan gaan we niet
vanuit een ivoren toren plannen over
een wijk uitstorten. Als de SP Rotter-

ROTTERDAMverdient beter!

‘Ikke ikke’ of doen
we het samen?
Rotterdam is een prachtige stad, maar ook een stad met veel problemen.
Werkloosheid en armoede. Onveiligheid. Te weinig betaalbare en goede
woningen. Verpaupering in sommige buurten en wijken. De Rotterdamse
politieke partijen, die nu de stad besturen, kennen die problemen.
Maar er wat aan doen: dat valt tegen.
Ze proberen van alles: huizen slopen, beveiligingscamera’s ophangen,
samenscholingsverboden, prestigeprojecten, werken met behoud van
uitkering. Maar het werkt niet. Je ziet
in Rotterdam hetzelfde wat je in heel
Nederland ziet: de mensen die het al
moeilijk hebben, krijgen het steeds
moeilijker.
Oude oplossingen
De reden dat het niet werkt is simpel: de regeringspartijen geloven nog
steeds in de oplossingen die in de
jaren ’80 en ’90 zijn bedacht. U kent
die oplossingen: alles overlaten aan
de markt, een kleinere overheid, alles
moet ‘efficiënter’ en veel macht aan
grote bedrijven. De economische

crisis waar we nu middenin zitten,
laat zien dat die oude oplossingen tot
rampen leiden. Eén partij voorzag dit
al jaren geleden: de SP.
Doen we het samen?
Het kabinet van PvdA, CDA en ChristenUnie laat de crisis niet laten betalen
door de veroorzakers van de crisis
maar door de slachtoffers. Het verhogen van de AOW-leeftijd is daar een
voorbeeld van. Toekomstige ouderen
moeten 23.000 euro inleveren om de
rotzooi op te ruimen van bankiers die
alleen aan zichzelf dachten. Ondertussen worden topinkomens en bonussen,
en de hypotheekrenteaftrek voor dure
huizen niet aangepakt. Hetzelfde zien
we in Rotterdam. Projectontwikkelaars
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krijgen vanwege de crisis een blanco
cheque van 200 miljoen euro van de
gemeente, terwijl mensen in de bijstand
er steeds verder erop achteruitgaan.
De crisis stelt ons voor de keuze: gaan
we door met ‘ikke, ikke en de rest kan
stikken’ of doen we het samen?
SP: mensen centraal
Het is hoog tijd voor een nieuwe koers,
voor de wereld en voor Nederland, te
beginnen in Rotterdam. De SP wil een
Rotterdam waar niet de centen, maar
de mensen centraal staan. Dat doen we
nu al door samen met die mensen op te
komen voor hun rechten en belangen.
Door samen actie te voeren, de media
op te zoeken, door in de gemeenteraad
de problemen van Rotterdammers aan
te kaarten en te proberen de plannen
van de gemeente te veranderen. In
deze krant van de SP-gemeenteraadsfractie leest u meer over wat we zoal
bereikt hebben, en wat we nog wíllen
bereiken.

Laat ons weten waar ú heen wilt met de stad.
Onder de beste of meest creatieve inzendingen verloten we prachtige design-schoudertassen en SP-paraplu’s. Reageren kan
ook via www.rotterdam.sp.nl

De SP kwam in actie

met én voor
Rotterdammers:

Wat zijn uw ideeën voor een nieuwe koers
voor Rotterdam?

Voor werknemers
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Door acties, bijeenkomsten en SPmoties in de raad is de thuiszorg in
Rotterdam inmiddels redelijk op orde.
Er wordt niet meer geconcurreerd op
prijs tussen thuiszorgaanbieders. Dat is
goed voor de kwaliteit van de zorg en
voor de arbeidsvoorwaarden van het
personeel.

Voor bewoners van
betaalbare huurwoningen

Dankzij acties van bewoners met steun
van de SP zijn sloop- en herstructureringsplannen in Vreewijk en het Nieuwe
Westen van tafel. De SP wil dat de
plannen voor Nieuw Crooswijk, Jaffa
en Schiebroek-Zuid ook bijgesteld
worden.

naam:

Rotterdam 10 keer beter
Voor jongeren

Dankzij de SP krijgen jongeren die 18
worden vanaf volgend jaar een gratis
Rotterdampas. Na eigen onderzoek
door SP-jongeren kwam veel discriminatie bij het uitgaan aan het licht; in de
gemeenteraad werd een SP-voorstel
aangenomen dat de gemeente dit aanpakt – en hier ook geld voor vrijmaakt.

De SP maakte zich verder hard tégen
mosquito’s en vóór uitbreiding van jongerenvoorzieningen in de wijken.

Voor reizigers

Met handtekeningenacties op straat
en voorstellen in de raad dwong de
SP gratis openbaar vervoer voor ouderen af. Samen met actieve bewoners in Charlois zorgde de SP ervoor
dat de voor hun belangrijke bus 77
weer terugkwam. Het toezicht in de
metro wordt door een voorstel van de
SP volgend jaar uitgebreid.

Voor alle Rotterdammers
naar wie niet geluisterd
wordt
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Handtekeningen verzamelen:
ook MBO-studenten moeten
een OV-kaart krijgen

Keti Koti

Overal waar bewoners opkomen
voor hun rechten en in actie komen
voor een betere buurt, is de SP te
vinden. Voor het openhouden van
sporthal de Asterlo in Zuidwijk; tegen
de komst van een C2000-mast aan
de Essenburgsingel in het Nieuwe
Westen; voor een referendum over de
toekomst van Rozenburg; voor het
openhouden van poppodium Exit;
voor behoud van speeltuin Het Noorden; en nog veel meer.

De SP vindt dat het stadsbestuur niet vanuit een ivoren
toren plannen moet maken, maar moet luisteren naar de
Rotterdammers en hun ideeën moet steunen. De SP doet
dat zelf iedere dag: we bellen vaak in de Rotterdamse
buurten huis-aan-huis aan om te horen wat er speelt.
We moedigen Rotterdammers aan om ons te bellen of te
e-mailen als ze ideeën of problemen hebben. En we vragen u om te reageren op de voorstellen in deze krant.
Hoe kan Rotterdam volgens ú menselijker en socialer?
Wel of niet eens met onze 10 punten? Stuur uw reactie op
met de kaart hiernaast.
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5.		 Harde aanpak onveiligheid

Criminaliteit moet je bestrijden én voorkómen. Dat doe je
met meer buurtagenten en kleine politieposten. Veiligheid is
mensenwerk en moet niet aan camera’s worden overgelaten.

6.		 Kinderen en jongeren de ruimte
We zorgen ervoor dat kinderen in hun buurt naar een
gemengde school kunnen. Er komt meer speelruimte en
speelvoorzieningen in de buurt. Jongeren moeten zich
welkom voelen in Rotterdam.

7. 		 Goede zorg en voorzieningen voor iedereen
1. 		 We helpen Rotterdammers aan het werk
Er is genoeg werk te doen in de Rotterdamse wijken. De gemeente kan voor 2000 banen zorgen: conciërges in buurthuizen, speeltuinbeheerders, jongerenwerkers. Mensen met een
uitkering worden aan echt, fatsoenlijk betaald werk geholpen.

Rotterdammers kunnen in hun eigen wijk terecht voor
opvoedingsadvies, voorlichting over gezondheid, voor
laagdrempelige taalcursussen en voor een maaltijd of een
praatje. De thuiszorg komt terug in de buurt.

8.		 Een sociale en duurzame economie
2. Armoede echt aanpakken
We verdelen de lokale belastingen eerlijker, zodat gewone
Rotterdammers 150 euro per jaar minder gaan betalen.
Voorzieningen voor minima maken we een stuk ruimer.

Rotterdam gaat investeren in zonne- en windenergie,
en in energiebesparing in woningen. Winkeliers en het
midden- en kleinbedrijf in de wijken krijgen meer steun.

9.		 Goed, veilig en betaalbaar openbaar vervoer
3.		 Betaalbaar wonen voor iedereen
We bouwen veel meer betaalbare woningen in plaats van
dure huizen en prestigeprojecten.

Om de stad bereikbaar te houden, moet het openbaar vervoer
beter worden en uiteindelijk gratis voor iedereen.

10. Een levendige stad
4.		 De buurt is waar het gebeurt
Rotterdammers moeten het eerste en het laatste woord
krijgen over hun buurt, bijvoorbeeld via buurtreferenda.
In de Rotterdamse wijken moeten veel meer groen- en
sportvoorzieningen en jongerencentra komen.

Rotterdam moet een levendige, creatieve en uitdagende stad
zijn. Nieuwe culturele initiatieven, kunstenaars en festivals
worden gestimuleerd.

SP
Antwoordnummer 30542
3030 WB Rotterdam

Voor thuiszorgwerkers
en hun cliënten

postzegel
niet nodig

De SP is de enige partij die de werknemers van TPG Post en de havenpool
SHB heeft ondersteund voor behoud
van hun baan en arbeidsvoorwaarden,
Ook voor behoud van de AOW-leeftijd
op 65 jaar komt van de politieke partijen alleen de SP in actie!

