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Gemeenteraadsverkiezingen 21 maart 2018

‘De crisis is voorbij’ hoor ik de hoge
heren in Den Haag vaak zeggen.
Maar voor wie precies vraag ik me
dan af? Wel voor de grote bedrijven
en miljonairs, maar niet voor de
gewone mensen die afgelopen jaren
de klappen van de crisis hebben
opgevangen.
Het is tijd voor een menselijk en
sociaal alternatief. Ik geloof dat het
kan! Ik geloof in een Nederland waar
niet de pakken-wat-je-pakken-kan
managers het voor het zeggen
hebben, maar de mensen. Waar niet
de snelle winsten van grote bedrijven
voorop staan, maar ons algemeen
belang: veilige buurten, goede zorg
en betaalbare woningen voor
iedereen.

SP-lijsttrekker Gezina van der Ven:

‘ACTIE HELPT ECHT,
NIETS DOEN NOOIT!’

Op 21 maart kunnen we hier
samen voor kiezen. Dan zijn de
gemeenteraadsverkiezingen. Ga
dus naar de stembus en steun ons
sociaal alternatief. Kies voor elkaar.
Kies SP!

Lilian Marijnissen
Fractievoorzitter SP

Foto Rob Nelisse

Kan ik op u rekenen?

Gezina van der Ven is vanaf
2002 actief voor de SP. Van 2007
tot 2017 was ze Statenlid in de
Provinciale Staten van Overijssel
met in haar portefeuille
jeugdzorg, het sociale domein
en cultuur. Sinds 2017 is ze
Almeloos gemeenteraadslid.

› Je zit net een half jaar in de
Gemeenteraad voor de SP in Almelo en nu
al lijs!rekker is dat niet erg snel?
‘Dat lijkt misschien zo maar ik ben al
meer dan vij!ien jaar actief voor de SP en
daarvan heb ik tien jaar ervaring mogen
opdoen in de Provinciale Staten. Het
lijs"rekker zijn was voor mij ook absoluut
geen doel op zich, we doen het als team, als
afdeling, samen. En in dat team kwam dit
het beste uit. En natuurlijk is het een mooie
uitdaging want de Almelose politiek is alles
behalve saai.’

Wilt u ons helpen?
Dat kan op verschillende manieren. Van een poster tot een bijdrage. Ga naar
doemee.sp.nl of vul hier uw gegevens in. Dan nemen we snel contact met u op.
naam
adres en huisnr.
postcode en woonplaats
email

› Wat wil je eigenlijk?
‘Wat ik vooral belangrijk vind is dat
iedereen kans hee! op een goed leven. Dat
begint natuurlijk al bij de kinderen. We
weten allemaal dat we in Almelo helaas veel
te maken hebben met armoede. De laatste
jaren komen daar de werkende armen bij.
Gezinnen waarvan de ouders werken maar
toch niet voldoende verdienen om van te
kunnen leven. Daar kan ik me enorm kwaad
om maken, maar ik weet ook dat deze
gezinnen daar niets aan hebben. Waar ze
wel wat aan hebben is meer ondersteuning
van de gemeente en dan niet alleen voor de
minima maar juist ook voor de gezinnen

>>
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SP afdeling Almelo
Arendsboerweg 3 (kamer 6)
7601 BA Almelo

telefoonnummer

Stuur deze bon op naar: SP, Antwoordnummer 407, 3800 VB Amersfoort
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‘De initiatieven die in Almelo naar boven blijven
borrelen vind ik echt fantastisch. En natuurlijk is
het hier ook gewoon prachtig wonen. Gemak van
de stad maar ook zo in het buitengebied.’
economie aantrekt moeten ook alle mensen
hiervan kunnen profiteren en dus beter
betaald worden voor hun werk.’

>>

die precies buiten alle regelingen vallen.
En natuurlijk moeten ook de werkgevers
hun verantwoording nemen en gewoon
fatsoenlijk loon betalen. We zien steeds
meer dat de zwaardere banen slechter
beloond worden. De zogenaamde race naar
beneden, die moet absoluut stoppen. Nu de

› Ben je trots op Almelo?
‘Zeker! En wat ik zo mooi vind is dat door
de vele activiteiten in Almelo, want in
Almelo is echt altijd wat te doen, de trots
bij de inwoners ook groeit. In mijn beleving
is Almelo na de stadsmusical ‘Van katoen
en nu’ echt veranderd. Alsof we toen
pas doorhadden wat we samen kunnen
bereiken in onze stad. De initiatieven die
in Almelo naar boven blijven borrelen vind
ik echt fantastisch. En natuurlijk is het hier
ook gewoon prachtig wonen. Gemak van
de stad maar ook zo in het buitengebied.

Zelf fiets ik graag en geniet ik erg van
de omgeving rond Bornerbroek. Wat mij
betre! moeten we dan ook zeker zuinig
zijn op de mooie gebieden die we rondom
Almelo hebben.’
› Waarin verschilt de SP van andere
partijen?
‘Wij gaan de buurt in om te horen wat er
nodig is. Geen grote prestige projecten
maar samen kijken wat er nodig is. We
gebruiken daar slechts drie uitgangspunten
voor: gelijkwaardigheid, menselijke
waardigheid en solidariteit.’ w

ONZE SPEERPUNTEN
t Menselijke maat
boven financiële baat
t Werken aan werk
t Werk, een weg uit de armoede
t Samen in de buurt,
de buurt voor elkaar.
t Zorg voor elkaar
t Milieu en Mens

Terwijl zij miljoenen willen steken
in onnodige ophaalbruggen of
andere luchtfietserij, is er geen geld
voor gewone dingen die gewone
Almeloërs belangrijk vinden, zoals

goed onderhouden fietspaden,
veilige buurten of een fatsoenlijk
en betaalbaar recreatiebad.
Wij willen dat Almeloërs meer
te zeggen krijgen over waar de
gemeente zijn geld aan besteedt.
Er moet meer geld naar de
buurten in plaats van naar het
centrum, en er moet geld naar
een fatsoenlijk en betaalbaar
recreatiebad in plaats van een
ophaalbrug voor luchtfietserij.

MENSELIJKE MAAT BOVEN FINANCIËLE BAAT
Door de kabine!en Ru!e is een

ONZE KANDIDATEN

beleid ingezet van het op korte
termijn bezuinigen. Hierdoor is
de menselijke maat uit het oog

Een enthousiast team SP’ers staat in de startblokken
om voor u en voor Almelo aan de slag te gaan.
We stellen er graag een paar aan u voor:

verloren.

1. GEZINA VAN DER VEN

2. FRITS AKSE

3. JAVIER CORNELISSEN

4. HANS TEUNIS

5. TESSA GROBBEN

Gezina is moeder
van twee dochters
en werkzaam bij
FNV Horeca. “Ik ben
SP’er omdat we niet
alleen in de raad maar
vooral op straat actief
zijn. Daar kunnen we
samen met de mensen
hun omstandigheden
verbeteren. Actie
helpt echt, niets doen
nooit!”

Frits wil vooral de
afstand tussen
gemeentebestuur
en bewoners zo
klein mogelijk
maken waardoor
iedereen nog invloed
kan hebben op de
leefbaarheid van de
buurt. Dus; samen aan
de slag voor een beter
Almelo!

Javier is 46 en is
vanaf 2014 Wethouder
namens de SP in
Almelo.
“De reden dat ik actief
ben is de kloof tussen
arm en rijk, deze kloof
zorgt voor ongelijke
kansen. Alle mensen
zijn gelijkwaardig en
verdienen daarom
dezelfde kansen.”

Hans is 29 jaar en
werkt als ICT’er.
‘De SP past bij
mij omdat het
zich inzet tegen
onrechtvaardigheid
en ongelijkheid in de
maatschappij.
Hiervoor moeten we
samen strijden omdat
je individueel niets kan
bereiken.’

De uitspraak “ik gun
mijn kinderen iets
anders’’ blijft mij
raken, omdat ik mede
door mijn opleiding tot
sociaal werker en mijn
ervaring binnen de
SP, zie dat armoede
vaak van generatie
op generatie wordt
doorgeven.
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Almelo is een gemeente waar veel
mensen zich thuis voelen. Maar
de laatste jaren gaat de aandacht
van de elites niet uit naar de plek
waar Almeloërs wonen, maar naar
het centrum. De wijken en buurten
daaromheen worden steeds vaker
vergeten.

Goed voorbeeld hiervan is de
bezuinigingen op de thuiszorg
en wijkverpleging terwijl de
verzorgingshuizen gesloten werden. Als
gevolg hiervan blijven veel ouderen veel
langer ‘thuis’ wonen en werken zorgprofessionals daardoor onder enorme
druk. Wij zijn er van overtuigd dat door een
beleid van vertrouwen in de professionals
en hen de mogelijkheid (te) geven om te
zorgen naar hun professionele inzicht dit
niet alleen de mensen ten goede komt maar
uiteindelijk ook de financiën.

WERKEN AAN WERK
In Almelo hebben nog steeds te veel
mensen geen baan. We moeten dus werken
aan werk en dat is nog niet voldoende. We
moeten werken aan werk met voldoende
loon om van rond te komen. Dit kan door
nieuwe bedrijven aan te trekken en door
innovatieve startende ondernemers kansen
te bieden en eventueel banenplannen te
ontwikkelen. Ook moeten we in Almelo er
op toezien dat banen ook echte banen zijn
en geen flexbanen vol met onzekerheid en
lage lonen. Om ‘werkende armen’ tegen

te gaan kunnen wij ons vinden in het 10
punten plan voor gemeenten van de FNV.
h"ps://lokaalfnv.nl/regio/midden-langstraat/
actueel/2017/07/fnv-10-puntenplan-voor-gemeenten

WERK: EEN WEG UIT DE ARMOEDE
Werk is de weg uit een uitkering.
De enige tegenprestatie van een
uitkeringsgerechtigde is dan ook het
zoeken naar werk. Als er werk is dan
moet het een echte baan zijn en geen
tegenprestatie. Bij het bemiddelen
van mensen met beperkingen en lage
opleidingen is het vaak moeilijk voor deze
mensen om een contract te krijgen. Ook
werkgevers zullen hun maatschappelijke
plichten moeten vervullen en investeren
in omscholing en arbeidstraining voor
mensen met een achterstand.

SAMEN IN DE BUURT
We willen graag dat mensen zich verbonden
voelen met elkaar en met hun buurt. Dit kan
door er voor te zorgen dat er gezamenlijke
voorzieningen zijn in de buurt. We leven
samen en iedereen hoort er bij. Dit betekend
dus dat alles ook bereikbaar en toegankelijk
moet zijn voor iedereen.

ZORG VOOR ELKAAR
We willen graag een samenleving waarin
we zorgen voor elkaar, maar ook een
samenleving waar de zorg voor elkaar is.
Het is prachtig als er gezorgd kan worden
door mantelzorgers, we moeten deze
zeker ondersteunen in hun belangrijke
taak. Maar we moeten ook zorgen voor

professionele zorg als dat nodig is. En laten
we de professional dan ook de ruimte en
het vertrouwen geven om de zorg te leveren
die nodig is. In plaats van alles dicht te
regelen met protocollen en regels waardoor
de administratieve belasting tot grote
hoogte is gestegen. En zorgverzekeraars
op de stoel van de huisarts en medisch
specialist zijn gaan zi"en.

VERVOER
Om mee te draaien in onze maatschappij
is het van belang dat je overal kunt komen.
Daarom willen wij dat je goed in de stad
kunt bewegen met de fiets en e-bike maar
ook dat het openbaar vervoer goed geregeld
is. Ook als je minder valide bent moet je
dezelfde verplaats mogelijkheden hebben
dus dat vraagt constante aandacht voor
aanpassingen. De buslijnen die vervallen
zijn moeten nader bekeken worden omdat
hiermee de bewegingsvrijheid van mensen
beperkt wordt.

MILIEU EN MENS
We zullen bewust moeten zijn van de
noodzaak voor schoon produceren, schoon
consumeren en wonen. Duurzaamheid is
hierin een must. Het CO2 probleem moet
hierbij altijd in het oog gehouden worden.
Bovendien moeten we verantwoord
omgaan met fauna en flora. We kunnen
dit niet aan de markt overlaten, evenals
nutsvoorzieningen. Het moet verweven
zijn in ons denken en streven.
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