
SPeciaalWeert
Een uitgave van de SP-afdeling Weert. Reacties? Graag! SP-Weert, Meerssenhoven 20, 6002 XD Weert  
T (0495) 54 49 77 of 53 16 90   E weert@sp.nl   I www.weert.sp.nl

Optimistische Weerter SP’ers beloven: 

‘We gaan er keihard tegenaan’
Dit voorjaar interviewden we in ‘Weert SPeciaal’  
raadslid Paul Lempens. Naast Paul zijn er nog veel  
meer mensen actief voor de SP in Weert. Twee van  
hen spreken we nader in deze krant: Jan Tak uit Fatima 
en Herman Beuvens van Boshoven. 

Jan, je vertegenwoordigt de SP nu ruim 
drie jaar in de commissie Algemene 
Zaken van de gemeenteraad. Hoe heb je 
dat  ervaren?
Wisselend. De fracties luisteren te weinig naar 
anderen en naar elkaar. De politiek is te veel met 
zichzelf bezig.

Dat geldt niet voor de SP?
‘Het klinkt natuurlijk aanmatigend, maar echt: 
wij proberen het heel anders te doen: wel goed 
luisteren. Minder politiek en meer mensen, is 
ons motto. Minder moeilijk doen. Goede voor-
stellen steunen – ongeacht van wie ze komen. 
Geen politieke spelletjes voor ons.’

Dat klinkt mooi, maar wat bereik je 
daarmee?
‘Juist daardoor wordt er heel goed naar ons ge-
luisterd. En ook uit de grote groei van het aantal 
SP-leden blijkt dat dit zijn vruchten afwerpt, 
zowel landelijk als lokaal.’

Hoe kijk je naar de toekomst, naar de 
verkiezingen in maart?
‘De gemeentepolitiek wordt steeds belangrijker 
doordat de landelijke overheid meer overdraagt 
aan Europa en meer taken op het gebied van 
zorg en inkomen afstoot naar de gemeenten. 
Juist daarom moet een partij die de mens 
voorop stelt groter groeien. En dat gaat zeker 

gebeuren, we gaan fors winnen en gaan daar-
mee een nog duidelijker stempel drukken op de 
Weerter politiek.’

Herman Beuvens is een relatieve  
nieuwkomer in de SP-gelederen.  
Voor hem de vraag waarom hij als  
‘natuurvriend’ bij de SP is gekomen.
‘Dat is simpel. In de discussie rond de heringe-
bruikname van de spoorlijn IJzeren Rijn heb ik 
mij nadrukkelijk gemengd, maar nooit hoorde ik 
iets van de politiek. Mij werd niets gevraagd.  
Tot de SP op het toneel kwam die zeer geïnte-
resseerd was in mijn mening en ook actie voerde 
voor onder andere het behoud van de natuur. 
Die aanpak sprak mij zeer aan, die laagdrempeli-
ge houding. Toen ging ik me wat meer verdiepen 
in de partij en bleek dat ik het op veel meer 
gebieden helemaal met de SP eens was.’

Wat zijn jouw verwachtingen voor de 
komende verkiezingen?
‘Winst voor de SP, want het is hoog tijd voor 
de afrekening. Als de kiezers goed kijken naar 
wat de partijen hun hebben beloofd en wat ze 
uiteindelijk hebben gedaan, is er weinig andere 
keus mogelijk. Of men moet zich opnieuw willen 
laten belazeren door de grote partijen.’

Paul, naar alle waarschijnlijkheid word jij 
straks voorzitter van een grotere fractie. 
Wat is jouw verwachting?
‘We gaan er keihard tegenaan. Er is nog steeds 
geen aandacht voor het sociale beleid van De 
Risse, ondanks alle mooie woorden van de par-
tijen. De gemeente moet daarvoor zorgen, maar 
trekt er gewoon de handen van af, net zoals ze 
dat ook doet bij de volkshuisvesting en andere 
terreinen. Een schande. Maar er is hoop. Ik weet 
zeker dat met meer SP-zetels in de raad er meer 
naar ons wordt geluisterd. Zeker als we als partij 
actief blijven buiten de raad en onder de men-
sen, maar daar kun je natuurlijk van op aan!’

In deze krant verder:
• ROOD – jongeren in de SP: 
 nu ook in Weert! (pag.2)
•  Interview met Rudy Nordhausen (pag.2)
•  Actie- en fractienieuws (pag.3)
•  Actie Noodrem tegen het nieuwe  
 ziektekostenstelsel (pag.4 )



Rudy Nordhausen werkt als gespecia-
liseerd verzorgende bij de Thuiszorg, 
is vrijwilliger bij Muziekcentrum de 
Bosuil en Fright Night Spooktochten 
en mede-organisator van het jaarlijkse 
‘Kerstavond voor Iedereen’. En hij is 
de coördinator van de ROOD-groep in 
Weert.

Wat is ROOD?
‘ROOD is de jongerenorganisatie van de SP. Tot je 
28ste kun je er lid van zijn. Wij zijn allemaal ook 
SP-lid, maar onze activiteiten richten zich speci-
fiek op jongeren. We zijn dus jongeren IN de SP.’

Jongeren en politiek, gaat dat samen? 
Politiek is niet per definitie saai, het is wat je zelf 
ervan maakt en wat je ermee doet. Veel dingen 
kun je creatief onder de aandacht brengen. 

Ondanks acties van ouders, jongeren, ROOD en de SP werd 
de Pinnaclehal gesloopt en hebben de skateboardende jon-
geren geen plek meer. Met dank aan de gemeente Weert…

Jongerencultuur-beleid in Weert 

Een puinhoop

Jongerenhuisvesting in Weert? 
Veel jongeren, en weinig huisvesting
In plaats van te bouwen voor starters, jongeren en andere 
mensen die op een huurwoning aangewezen zijn, verergert 
de gemeente Weert hun woningnood.

Sloop op de Pastoor Frantzenstraat, op Fatima 
en de Leenhof-flats op Leuken. Honderden 
goede, betaalbare woningen. Bijna allemaal 
moeten ze wijken voor nieuwe koopwoningen 
of huurwoningen die veel duurder zijn. Ook 
kamers voor jongeren verdwijnen: pand Kirkels 
aan de Parallelweg moet binnenkort wijken 
voor het zoveelste appartementencomplex, en 

door het idiote plan om op de hoek van de Sint 
Jozefslaan op Keent een brede school te bouwen 
(C2-locatie) verdwijnen daar ook kamers. De 
SP heeft in de raad voor elkaar gekregen dat 
alle partijen uitspraken dat er snel meer voor 
jongeren moet worden gebouwd. Maar ook hier 
is het verschil tussen woorden en daden enorm. 
Actie blijft dus nodig. ROOD blijft alert!

Heb je zelf ook ervaringen met de woningnood? 
Mail ze naar roodweert@sp.nl. Je krijgt altijd 
een reactie.

Binnen ROOD en de SP is politiek vooral leuk! Je 
bent met een club mensen bezig dingen te ver-
anderen en beleeft daar veel lol aan. We gaan 
dus zo min mogelijk vergaderen, maar zaken 
aanpakken, de straat op dus.’

Zoals….
‘We doen mee aan veel activiteiten van de afde-
ling zoals de actie rond de Dag van de Ouderen, 
het grondwetreferendum en de actie Noodrem 
tegen het nieuwe ziektekostenstelsel. We zijn 
mede-organisator van  Politiek Café ‘de Tomaat’ 
in De Bosuil. En we houden onderzoeken onder 
jongeren, voeren acties rond de skateboardhal 
en rond de AIVD die steeds meer bevoegdheden 
krijgt.’
 
Wat zijn de plannen voor de toekomst?
‘We willen zo doorgaan als we nu bezig zijn. 
Daarnaast gaan we graag uitbreiden; meer 
activiteiten en acties. De campagne voor de 
gemeenteraad staat voor de deur en ook leden 
van ROOD staan op de lijst, dus werk aan de 
winkel! We gaan ROOD meer bekendheid geven 
en meer leden krijgen, dat wordt dus – met veel 
lol – hard werken komende tijd!’

Heb je zin om actief te zijn of wil je meer weten 
over ROOD Weert? Neem dan contact op met 
Rudy: 55 05 45 of roodweert@sp.nl. 

Rudy Nordhausen: 

´Bij ROOD is politiek leuk!´

Voor het laatste ROOD-nieuws,  
discussies, meningen en acties,  
surf naar www.rood.weert.sp.nl

 Janou, Jeroen, Jaap en Michiel: binnen 
de SP tellen jongeren volwaardig mee!

fo
to

: T
hi

js
 C

op
pu

s



Voor alle nieuws, achtergronden, activiteiten en actuele  
informatie over de SP in Weert: www.weert.sp.nl

Weerter SP-nieuws
Extra attentie op de Ouderendag
Op de Dag van de Ouderen, zaterdag 1 oktober, verrasten SP’ers en ROOD-leden ouderen in 
ouderensoos ‘De Roos’ en winkelcentrum ‘De Munt’ met een kleine attentie in de vorm van 
een chocolaatje. Ouderen verdienen immers meer respect dan het kabinet toont. De reacties 
waren zeer positief. 

In de raadsvergadering van september diende de SP een voorstel in om ‘plan-Tak’ voor de 
heringebruikname van het Oude Stadhuis aan de Markt te onderzoeken in combinatie met 
de nieuwbouwplannen voor het stadhuis. Hoewel de meeste partijen zich eerder enthou-
siast hadden uitgelaten over het plan, stemden nu alleen CDA, D66 en SP vóór. Doordat 
PvdA, Weert Lokaal en de VVD tegen stemden wordt het idee voorlopig niet onderzocht.

Meerderheid vindt ‘plan-Tak’  
geen onderzoek waard

Geen dwang bij verhuizing  
patiënten Martinus
Er komt hoe dan ook een oplossing voor alle psycho-geriatrische 
patiënten van verpleeghuis St. Martinus waarbij de tijdelijke verhui-
zing van Weert naar Maarheeze bij hun partners op onoverkomelijke 
bezwaren stuit. Die toezegging deed directeur Peijs van de stichting 
Land van Horne op info-avonden voor partners en familieleden, en 
in een gesprek met Jan Tak en Paul Lempens naar aanleiding van een 
brief van de SP. Lempens: ‘We zijn blij dat onze bemoeienis effect 
heeft gehad en dat de onrust voor het grootste deel is weggenomen.’

Plan-Dillenburg afgeschoten  
door raad
De raadscommissie Ruimtelijke Ordening heeft uitgesproken dat 
de bouw van woningen op de locatie Dillenburg-Oudenakkerstraat 
ongewenst is. Het college van B & W wilde hier tien starterswoningen 
realiseren. Daarvoor moest een stuk natuur, ingeklemd tussen huizen 
en flats, wijken. Na acties van de omwonenden en buurtonderzoek van 
de SP heeft wethouder Verheggen de plannen ingetrokken. 

De raadscommissie Volkshuisvesting en wethouder Verheggen hebben 
op aandringen van de SP uitgesproken dat bewoners van de Nieuw-
straat op Fatima niet gedwongen worden te verhuizen naar een andere 
woning buiten de wijk.
De sloop- en nieuwbouwplannen werden overigens door alle partijen, 
behalve de SP, gezien als een ‘verrijking’ voor de buurt. Mevrouw van 
Veldhoven, inspreker namens de huurders, sprak uit dat het voor de 
bewoners voelt als ‘wijken voor de rijken’. Waar nu betaalbare huur-
woningen staan komen koopwoningen van 215.000 euro en duurder.

Nieuwstraat:  
wijken voor de rijken

Eerste editie Politiek Café  
‘De Tomaat’ veelbelovend
Weert heeft sinds kort een echt politiek café. ‘De Tomaat’ beleefde 
eind september haar eerste editie in muziekcentrum De Bosuil op 
Boshoven. Het initiatief van de SP is bedoeld om een brug te slaan 
over de vermeende kloof tussen politiek en burgers.
Zo’n veertig belangstellenden keken en luisterden naar debat over de 
milieustraat en naar interviews over zaken als de IJzeren Rijn en het 
gemeentelijk milieubeleid. Columnist Frenske Adriaens kreeg de zaal 
plat. Dichter ‘de Wandelaar’ sprak een humorvol gedicht uit, en het 
slot was voor de jonge mede-organisator Jaap de Vos met een scherpe 
column. 

Weert steunde SP massaal  
bij EU-grondwetreferendum
We vonden deze Europese Grondwet niet zo’n goed idee – en bijna  
60 procent van de stemmers in Weert was het met ons eens. Wij waren 
de enige partij die campagne voerde: in de buurten, op de verkiezings-
borden en op de weekmarkt.

Sociale diensten: samenwerken 
OK, samenvoegen NEE
SP-acties rond de samenvoeging van de sociale diensten in Weert, 
Nederweert en Cranendonck hebben er toe geleid dat het onderzoek 
hiernaar wordt beperkt. Een ondemocratische constructie zoals bij 
sociale werkvoorziening ‘De Risse’ werd door de gemeenten als 
ongewenst betiteld. We zijn blij dat de gemeenten toch iets lijken te 
hebben geleerd.



Opsturen in een envelop zonder postzegel naar SP, Antwoordnummer 30542, 3030 WB Rotterdam. 
U kunt deze machtiging op elk moment stopzetten met een telefoontje aan de SP: (010) 243 55 40.

naam

roepnaam voorletters  m/v

adres

postcode                                               plaats

telefoon geboortedatum 

e-mail rekeningnr.

     Ik wil ook graag als ROOD (jongeren in de SP)-lid ingeschreven worden (tot 28 jaar)

datum                                                                  handtekening

Ik machtig de SP om per kwartaal onderstaand bedrag af te schrijven van mijn rekening.

kwartaalbijdrage  5 (minimum)  7,50  10, – anders             , 	 	

	  12,50  15,– 

In Weert zijn we 
snel uitgegroeid tot 
een politieke factor 
van betekenis, en 
landelijk spelen we 
een belangrijke rol 
in het verzet tegen 

Kabinet Balkenende. En 
met uw steun kunnen we 
nog meer bereiken. Meld 
u daarom als lid van de SP. 
Dat kost u slechts 5 euro per 
kwartaal. In ruil daarvoor 
ontvangt u elke maand 
onze nieuwsblad Tribune, 
kunt u gratis gebruik maken 
van onze internetprovider 
Tomaatnet en krijgt u als 
welkomstcadeau het boek  
‘Hoe dan Jan?’ waarin 
Karel Glastra van Loon en 
Kees Slager Jan Marijnis-
sen doorzagen over zijn 
alternatieven. 
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Red onze gezondheidszorg!

Beste mevrouw, mijnheer, 

Artsen zijn tegen, patiënten zijn tegen, de bevolking is tegen en toch dendert de  

kabinetstrein gewoon door. Kan het nog gekker?

Ik heb het natuurlijk over het nieuwe zorgstelsel, dat op 1 januari ingevoerd wordt en 

dat onze gezondheidszorg overlevert aan marktwerking en concurrentie. 

Door het nieuwe stelsel groeien de inkomensverschillen doordat iedereen dezelfde 

hoge premie gaat betalen, komt er extra bureaucratie door de zorgtoeslag, en gaan de 

verzekeraars uitmaken bij welke arts u wel of niet terecht kunt.

Voor de SP is het duidelijk: deze aanslag op een goede, solidaire gezondheidszorg móeten we afslaan.  

Wij willen geen Amerikaanse toestanden in onze zorg. Daarom zijn we de actie Noodrem gestart, waarin we  

iedereen oproepen het kabinet terug te fluiten. Stop de invoering van dit zorgstelsel!

Mijn verzoek aan u is: doe mee aan de actie. Kijk voor alle informatie op www.sp.nl, of neem contact op met de  

SP-afdeling in Weert. 

Met vriendelijke groet, 

Agnes Kant 

Tweede-Kamerlid SP

Kom de SP versterken


