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AANDACHT VOOR 
MENSEN  
TERUG IN WEERT

 › De SP is een van de drie partijen aan het 
stuur in de gemeente. Kun je dan alles 
bereiken wat je wil?
Jeroen: ‘Niet alles, maar wel veel. Als partij 
staan we voor menselijke waardigheid, 
gelijkwaardigheid en solidariteit. Daar ligt 
nu veel meer de nadruk op in het gemeen-
tebeleid.’

 › Daar was eerst minder aandacht voor?
Jeroen: ‘Tot de SP ging meebesturen is er 
te veel aandacht gegaan naar grote bouw-
projecten. Denk aan de Poort van Limburg, 
maar ook het nieuwe stadhuis. Er bleef 
steeds minder geld over voor mensen, goede 
voorzieningen in de buurt, enzovoort. Dat 
wilde de SP echt anders. We hebben er voor 

kunnen zorgen dat de aandacht voor men-
sen terug is.’
Paul: ‘En het gemeentebestuur met de SP 
erin heeft naast een goede invoering van 
de nieuwe zorgtaken ook financieel orde 
op zaken gesteld. Het vorige kabinet heeft 
onnodig hard bezuinigd. Door die bezuini-
gingen kreeg de gemeente veel minder geld 
vanuit Den Haag. Ondertussen werden meer 
mensen afhankelijk van de bijstand, door 
het verlies van werk.’

 › Dus ook de SP heeft bezuinigingen door-
gevoerd? Is dat voor een wethouder niet 
een lastige positie?
Paul: ‘Dat ligt aan de keuzes die je maakt. 
Voor de SP blijft gelden dat de inwoners van 

Weert de zorg moeten krijgen die ze nodig 
hebben. En dat is gelukt. We kijken wat 
mensen echt aan steun nodig hebben en we 
zorgen dat ze die krijgen. We denken dus 
niet primair vanuit het geld, maar stemmen 
de zorg af op de behoeften die mensen heb-
ben. Sinds dit jaar is er geld om de zorg die 
mensen krijgen zelfs uit te breiden. Omdat 
we ook goed naar de gemeentelijke organisa-
tie hebben gekeken, kwamen allerlei potjes 
aan het licht waar onnodig veel geld in zat. 
In samenspraak met de gemeenteraad zijn 
de keuzes in de bezuinigingen zo maximaal 
sociaal gemaakt.’

 ›  Kun je daar voorbeelden van geven?
Paul: ‘Punt Welzijn, het Rick (de vroegere 
muziekschool) en de bibliotheek zijn samen 
met plannen gekomen over hoe zij de inwo-
ners van dienst kunnen zijn en toch kunnen 
bezuinigen. Punt Welzijn is nu klaar voor de 
toekomst.’
Jeroen: ‘En op de groenvoorziening zou 
eerst bezuinigd worden. Maar toen bleek 
tijdens gesprekken in de buurten en wijken 
dat inwoners het er niet mee eens waren. De 
plannen zijn daarna aangepast en de bezui-
nigingen zijn eruit gehaald.’

 › Dus de inspraak van inwoners is met de 
komst van de SP in het gemeentebestuur 
groter geworden?
Jeroen: ‘Jazeker. De gemeente is er tenslotte 
voor de inwoners. Niet andersom. Daar is 
ook een andere manier van denken in het 
stadhuis voor nodig. Geen keuzes maken 
op een kantoor in het stadhuis maar samen 
met de mensen waar het om gaat in hun 
woonkamer. We zijn op de goede weg, maar 
helaas gaan de veranderingen niet met met 
één druk op de knop.’

 › Dus de SP is nog niet klaar in het 
gemeentebestuur?
Paul: ‘Ik denk dat je nooit klaar bent. Wij 
gaan graag in ieder geval door.’
Jeroen: ‘Maar deelname aan het gemeen-
tebestuur is geen doel op zich. Bovendien 
gaat daar straks in maart tijdens de verkie-
zingen eerst de Weertenaar zelf weer over. 
De grootste overwinningen vóór en mét 
de mensen heeft de SP sowieso niet in het 
stadhuis behaald maar door in de wijken 
en dorpen actie te voeren. En daar gaan we 
natuurlijk mee door.’ •

Wethouder Paul Sterk en fractievoorzitter Jeroen Goubet.

Sinds 2014 maakt de SP deel uit van het gemeentebestuur in Weert. De SP 
levert een wethouder op zorg: Paul Sterk. Onlangs hebben de leden van de 
SP de huidige fractievoorzitter Jeroen Goubet (opnieuw) tot lijsttrekker 
gekozen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Hoe kijken beide heren 
terug op de deelname aan het gemeentebestuur? En zijn de verwachtingen 
waargemaakt?



SAMEN VOOR EEN BETER WEERT

De SP is een actiepartij die 
niet alleen dingen in het 
stadhuis voor elkaar krijgt. 
Het liefst voeren we actie op 
straat samen met de mensen 
en vóór de mensen. Een 
kleine greep uit successen 
die Weertenaren zelf of 
samen met de SP afdwongen:

STOP ST. JOZEFLAAN RACEBAAN!
Enkele jaren geleden startten bezorgde 
ouders van schoolkinderen een actie om 
de veiligheid rond de Brede School in de 
wijk Keent te verbeteren. Onder de noemer 
‘Comité STOP St Jozeflaan racebaan’ zetten 
zij een petitie op en werden daarbij gesteund 
door de SP. SP’ers gingen in de wijk langs de 
deuren om handtekeningen op te halen. Ook 
organiseerden de ouders een protestactie in 
de raadszaal van het stadhuis. Uiteindelijk 
kwamen er verkeersdrempels in de St Jo-
seflaan, een dertig-kilometer zone en werd 
het kruispunt bij de school overzichtelijker 
gemaakt. •

WEERTENAREN DRAAIEN BEZUINI- 
GINGEN OP GROENONDERHOUD TERUG
In 2014 moest de gemeente vanwege een 
tekort van zeven miljoen flink bezuinigen. 
Het tekort was ontstaan toen de SP nog 
niet aan het gemeentebestuur deelnam. 
Als mogelijke bezuinigingsmaatregel werd 
gedacht aan minder groenonderhoud en 
het verwijderen van groen, bijvoorbeeld het 
vervangen van struiken en heggen voor gras. 
Maar het gemeentebestuur, met de SP erin, 
koos ervoor mensen vanaf het begin bij de 
plannen te betrekken. De informatieavon-
den verspreid door de gemeente werden 
zeer druk bezocht. Daarbij kwam duidelijk 
naar voren dat er geen steun voor de plan-
nen was vanuit de inwoners van Weert. De 
bezuinigingen zijn daarom teruggedraaid. 
Het groen in Weert is behouden! •

STAKERS BIJ TRESPA  
HALEN HUN GELIJK
Al jaren kwam er bij het grote bedrijf Trespa, 
met 600 werknemers, vooral veel geld bij 
voor de topinkomens. CAO-onderhandelin-
gen liepen keer op keer vast, terwijl de eisen 
van de mensen op de werkvloer heel redelijk 
waren: 2,5 procent loon erbij, voortzetting 
van het sociaal plan en werknemers niet 
meer tegen elkaar uitspelen door aparte 
loonafspraken. In november van dit jaar was 
de maat vol en er werd gestaakt. De SP kwam 

in alle vroegte in het donker en de regen 
haar sympathie aan de stakers betuigen. En 
dat werd zéér gewaardeerd. Uiteindelijk wer-
den de eisen van de stakers bijna volledig 
ingewilligd. Kortom: actie werkt! •

GEEN WEERTENAAR MAG  
IN ARMOEDE LEVEN
Sinds 2016 is het comité ‘Weerter Minima’ 
actief. Dit zijn inwoners van Weert die sa-
men opkomen voor mensen die in armoede 

STOP ST. JOZEFLAAN RACEBAAN!

STAKERS BIJ TRESPA HALEN HUN GELIJK
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Actie van de straat tot in de raadszaal.

Staking bij Trespa. Ook de SP was erbij.



SAMEN VOOR EEN BETER WEERT

leven, bijvoorbeeld door praktische tips te 
geven en vooral de schaamte te doorbreken. 
Samen met de Weerter Minima heeft de SP 
gewerkt aan een langgekoesterde wens om 
een ‘Aanvalsplan Aanpak Armoede’ op te 
zetten. Geen loze woorden maar keiharde 
centen voor allerlei projecten. Het gaat 
om twee miljoen in de komen de drie jaar. 
Voor de ZZP’ers, de mensen met nul-uren-
contracten, de uitkeringsgerechtigden, de 
werkzoekenden, de AOW’ers, de Wajong’ers 
en vooral de kinderen in gezinnen met een 

kleine beurs. Niemand in Weert mag in 
armoede leven! •

GEEN HALF WERK LANGS  
DE RINGBAAN NOORD
Enkele jaren terug streed de SP samen met 
bewoners van de wijk Boshoven vóór een 
geluidsscherm langs de drukke Ringbaan 
Noord. En met succes. Het scherm kwam er 
en de plannen werden gemaakt in over-
leg met de wijkbewoners. Maar er bleven 
dingen wringen. Het liep niet altijd lekker 
met de gemeente, er was discussie over de 

fietsoversteek bij de Gouverneurlaan en het 
heringerichte parkje werd niet wat ervan 
verwacht was. De SP ging opnieuw langs 
de deuren en het ‘Actiecomité Geluids-
overlast Boshoven’ werd weer actief. De SP 
overhandigde uiteindelijk een rapport met 
conclusies en aanbevelingen aan wethouder 
Sterk en inmiddels zijn de meeste punten 
uitgevoerd. •

BANEN BIJ DE RISSE GERED
Door schandalige bezuinigingen vanuit Den 
Haag staat de sociale werkvoorziening voor 
mensen met een arbeidshandicap al jaren 
onder druk. 122 werknemers van de Risse 
met een tijdelijk contract zouden hun baan 
verliezen. Ze klopten niet alleen aan bij de 
SP maar kwamen ook zelf in opstand! Bij een 
wethouder in het college én in het bestuur 
van de Risse ontstond zo het inzicht dat het 
voor het bedrijf en de gemeente zelfs voor-
delig was om deze mensen niet te ontslaan 
maar juist een vast contract aan te bieden! • 

WAAR MOET HET HEEN MET  
DE WIJKEN EN DORPEN?
Wat is het Weert van de toekomst? Wat zijn 
de buurten, de wijken en de dorpen van de 
toekomst? Op initiatief van de SP mogen 
mensen in Weert dat zelf bepalen. Want 
mensen weten meer dan de gemeente. 
Iedereen is in haar of zijn wijk immers erva-
ringsdeskundige. De gemeente organiseerde 
daarom in een aantal wijken en dorpen 
discussieavonden die steevast druk be-
zocht worden. Over alle plannen en ideeën 
van mensen wordt gesproken en de beste 
ideeën worden meegenomen in de wijk- en 
dorpsvisies van de gemeente. Leuken, Gras-
winkel, Moesel en Keent zijn al aan de beurt 
geweest. De rest volgt snel. •

STOP ST. JOZEFLAAN RACEBAAN!

GEEN WEERTENAAR MAG IN ARMOEDE LEVEN

GEEN HALF WERK LANGS DE RINGBAAN NOORD
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Mensen met een smalle beurs nemen zelf het initiatief.

Ook na verbeteringen houdt de SP de vinger aan de pols.
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Dit jaar spreekt de SP met 1 miljoen mensen. 
In honderden buurten, bedrijven en scholen. 
Regelmatig ga ik, samen met andere SP’ers, op pad 
om te horen wat er leeft. Er wordt namelijk te vaak 
over mensen gesproken, in plaats van met hen. 

Wij geloven in een menselijk en sociaal alternatief 
waarin niet het grote geld maar de mensen het voor 
het zeggen hebben. Om dat te bereiken heb ik uw 
hulp nodig.
 
Doet u mee? 

Met vriendelijke groet,

Lilian Marijnissen
Fractievoorzitter SP

naam  

adres en huisnr. 

postcode en woonplaats  

email 

telefoonnummer 

De SP wil 1 miljoen mensen spreken in 300 buurten. Wilt u ook meedoen om 
uw buurt te verbeteren? Ga dan naar doemee.sp.nl

Of vul uw gegevens in en dan nemen wij snel contact met u op. 

Stuur deze bon op naar: SP, Antwoordnummer 407, 3800 VB Amersfoort

  Ik wil lid worden van de SP

VOOR ELKAAR 
ÉN MET ELKAAR
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Facebook       
Twitter 
Instagram  
Whatsapp

facebook.com/lilianmarijnissenSP
@MarijnissenL
marijnissenlilian
06 8399 40 32

Deel uw 
ideeën 
met mij! 


