
Actieprogramma SP Weert, 2006 - 2010 

Weert verdient beter! 
 
Voorwoord 
 
De Socialistische Partij laat zich leiden door drie centrale begrippen: menselijke waardigheid, 
gelijkwaardigheid en solidariteit. Naar onze mening zijn deze pijlers onlosmakelijk verbonden met de 
menselijke beschaving en de vooruitgang. Ze zijn een voorwaarde voor een betere wereld en dus ook 
voor een beter Weert. 
 
Wij willen een Weerter samenleving waarin de mens centraal staat. Wij willen dat de lusten en de 
lasten eerlijk verdeeld worden en dat iedereen, oud of jong, ziek of gezond, gelijke kansen krijgt. 
Omdat wij dat willen, hebben wij vaak kritiek op de huidige samenleving en de politiek. Naast stevige 
kritiek hebben wij ook goede alternatieven en werken we actief samen met iedereen die ook wil 
werken aan een beter Weert. We beperken ons daarbij niet tot de gemeenteraad. Daarom blijft dit 
actieprogramma ook niet beperkt tot de gemeenteraad.. 
 
De SP doet wat met haar idealen. We stellen daden. De SP is een actieve partij. Ons devies is: “Geen 
fractie zonder actie!”. Wij zijn vaak op straat en in de buurt. Daar luisteren we naar de mensen. We 
zitten dus niet alleen te vergaderen, in de gemeenteraad of in de raadscommissies.. Zo werken we, 
samen met de mensen in de stad, de wijken en de dorpen, aan een beter beleid. Mensen voelen zich zo 
meer betrokken. En betrokken mensen zijn een voorwaarde voor een betere gemeenschap. Die maak je 
immers niet met alleen regels en wetten. 
 
In de achterliggende jaren hebben we bewezen dat deze aanpak succesvol is. Het geluid van de SP is 
duidelijk hoorbaar en herkenbaar in de Weerter politiek. Na de volgende verkiezingen willen we ons 
nog duidelijker laten horen. Binnen én buiten de gemeenteraad. En met meer dan 1 zetel in die raad.  
 
Daarom: Stem SP en doe mee! Stem op de partij waar je ook na de verkiezingen nog wat aan hebt. 
 
 
Bestuur SP afdeling Weert 
 
Adres  SP-Weert 

Meerssenhoven 20 
6002 XD Weert 

 
Telefoon 544977 / 06-22429959 
 
Website www.weert.sp.nl 



 

Wat heeft de SP gedaan de afgelopen periode? 
 
In de vier jaar dat de SP in de gemeenteraad zit hebben wij ons binnen en buiten de raad ingezet voor 
een groot aantal zaken. En met succes! Hieronder een bloemlezing uit het werk waarin actie en fractie 
zijn gecombineerd. Een ruimer overzicht van onze inzet en achtergronden vindt u op www.weert.sp.nl. 
 
• Succesvolle inzet, samen met bewoners en organisaties, voor het behoud van het groene gebied 

Sint Theunis met volkstuincomplex Lamershof, scoutingcentrum De Boshoek, en TC van Horne. 
“Plan Gordijn” werd afgekeurd door de gemeenteraad. 

• Een rapport met 25 verbetervoorstellen voor een meer sociale werkvoorziening “De Risse”, 
gebaseerd op diverse gesprekken met werknemers en op acht jaar ervaringen, acties en onderzoek. 
Unanieme steun voor een motie voor controle op het sociaal beleid. 

• “Plan-Tak” voor heringebruikname van het oude stadhuis als representatieruimte. 
• Strijd met bewoners voor het behoud en het opknappen van betaalbare goede woningen op Fatima, 

Keent, Leuken en Groenewoud. Samen hebben wij een kritische huurderorganisatie voor heel 
Weert opgezet. 

• Actieve inzet met groepen en bewoners voor het behoud van groen zoals monumentale bomen. 
• Actieve ondersteuning van de jonge skateboarders in hun strijd voor een eigen plek en voor het 

behoud van de skateboardhal op de Straevenweg. 
• Aanpak van het vervoer van gevaarlijke stoffen zoals de ammoniaktrein door Weert 
• Actieve inzet, samen met oudere zwemmers, om voor een redelijk bedrag te kunnen blijven 

zwemmen. 
• Behoud van de leefbaarheid door de instandhouding van een strook groen achter de flats aan de 

Dillenburg/Willem de Zwijgerstraat en de huizen aan de Oudenakkerstraat op Moesel. 
• Huis-aan-huis onderzoek in de wijk Keent over de voorkeur van de wijkbewoners voor een locatie 

voor de nieuwe brede school in de wijk. 
• Tussenkomst om de gedwongen verhuizing van bewoners van verpleeghuis St. Martinus naar 

Maarheeze te verhinderen. 
• Samen met vrijwilligers-chauffeurs en Provinciale Statenfractie inzet voor het behoud van de 

buurtbus Boshoven-Station-Keent- de IJzeren Man. 
• Buurtonderzoek rond het Molenakkerplein en aankaarten van de overlast bij de gemeente. 
• Actieve inzet voor meer en betere jongerenhuisvesting, nu en in de toekomst, onder andere voor 

de bewoners van het pand Van der Lugt op Keent en het pand Kirkels aan de Parallelweg. Dit 
laatste samen met vluchtelingenwerk. 

• Inzet, samen met ouderenorganisaties, wijkraden en een ondernemer, om het postkantoor in de 
Kruisstraat te behouden voor Weert-Zuid. 

• Werkbezoek van Eerste- en Tweede-Kamerleden in verband met de heringebruikname van de 
IJzeren Rijn door Weerter stad en natuur. 

• Verzet tegen samenvoeging van gemeentelijke sociale diensten, onder andere door 
uitkeringsgerechtigden op te zoeken en te informeren. 

• Landelijke campagne “Red de Solidariteit” met discussieavonden en,  samen met andere partijen 
en vakbonden, de mobilisatie van mensen voor de grote vakbondsdemonstratie op 2 oktober 2004. 

• Informatie en mobilisatie van de buurtbewoners rond de plannen voor uitbreiding van de Militaire 
School in de Kazernebuurt. 

• Diverse openbare avonden over uiteenlopende onderwerpen, onder andere in het politiek café. 



 

• Activiteiten van een groep SP-jongeren onder jongeren, onder de naam ROOD. 
• Als enige Weerter partij actieve inzet in de succesvolle campagne tegen de Europese Grondwet. 
• Individuele hulp en informatie aan veel mensen via de SP hulpdienst. 
 
 
Raadswerk vrijwilligerswerk?! 
 
Raadsleden zijn vrijwilligers die in de gemeenteraad de burgers van Weert vertegenwoordigen. Boven 
op het eigen inkomen krijgt ieder raadslid van de gemeente  een onkostenvergoeding PLUS een 
algemene vergoeding van in totaal bijna € 10.000,-  (ruim ƒ 20.000,-) per jaar per persoon. 
De SP vindt overigens dat deze vergoeding voor vrijwilligerswerk omlaag mag naar het wettelijk 
verplichte minimumbedrag. 
 
De SP-raadsleden die door u in de gemeenteraad worden gekozen, dragen het geld dat zij ontvangen af 
aan de landelijke partijkas. Van de partij krijgen de raadsleden dan weer een onkostenvergoeding voor 
telefoonkosten, internetkosten en vervoer. 
Want SP-raadsleden werken volgens de regel: “geen voordeel, geen nadeel”. Zo voorkomen we dat 
baantjesjagers en zakkenvullers zich via de SP kunnen verrijken. En zo zorgen we ervoor dat er geen 
verschil is tussen raadsleden en mensen die op andere manieren actief zijn voor de partij. 
Want een raadslid is niet méér dan een ander actief lid van de partij. 
 
Via deze bijdrage in de partijkas kan de SP haar middelen herverdelen, bijvoorbeeld zodat ook SP-
afdelingen zonder raadsfractie hun activiteiten kunnen financieren. Ook kunnen kleinere afdelingen 
met minder betalende leden evenveel ondersteuning krijgen als grote afdelingen met meer leden. 
 
Verder financieren we er ook andere belangrijke zaken mee, zoals begeleiding van afdelingen en 
raadsleden, informatieverstrekking via een eigen drukkerij en internet, scholingen en cursussen en 
buitenparlementaire activiteiten zoals acties in de wijken. 
Op deze manier komt het geld altijd ten goede aan de mensen.  
 



 

1. Betrokken en geïnformeerd 
 

• Mensen moeten weten dat ze er toe doen. Dan raken ze betrokken bij hun eigen 
leefomgeving en gaan ze daarvoor zorgdragen. 

• Mensen zijn in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor hun leefomgeving. De gemeente 
moet openstaan voor hun vragen, suggesties en eventuele klachten over de 
woonomgeving. Als antwoord hierop moet de gemeente naar iedereen toe snel en 
verantwoord handelen. Dit moet controleerbaar zijn. 

• Wijk- en dorpsraden zijn een goed middel voor de behartiging van de gezamenlijke 
belangen. Deze raden dienen wel democratisch gelegitimeerd te zijn, verantwoording af te 
leggen en de bewoners goed te informeren en te betrekken bij de wijk. De gemeente moet 
dit actief ondersteunen en mogelijk maken. 

• Naast het overleg met en in de wijk- en dorpsraden dient de gemeente overleg te voeren 
met iedere groepering uit onze samenleving die zich daarvoor aandient. Overleg houdt in: 
met respect kennis nemen van meningen van betrokkenen en deskundigen en serieus 
antwoorden op hun vragen. 

• Een betere volksvertegenwoordiging krijg je niet alleen door eens in de vier jaar op het 
juiste knopje te drukken. Na de verkiezingen moeten de burgers hun gekozen 
vertegenwoordigers actief kunnen volgen. Een goed middel hiervoor is het publiceren van 
het stemgedrag van politieke partijen. Politici dienen volledig open te staan voor 
communicatie met hun kiezers. 

• Informatie aan de burger moet vrij en eenvoudig toegankelijk zijn. Het Infocentrum in het 
gemeentehuis is hiervan een goed voorbeeld. 

 
 
2. Samen werken 
 

• De SP is voorstander van een plicht tot werken voor iedereen die daartoe in staat is. 
Werken moet voor iedereen mogelijk worden gemaakt. Het werk moet daartoe eerlijker 
worden verdeeld en aangepast aan de capaciteiten van de werknemer. 

• Bij reïntegratie en bemiddeling horen duurzame arbeid en scholing centraal te staan, plus 
een volwaardige beloning. 

• Zij die buiten hun schuld tijdelijk niet zelfstandig in voldoende inkomen kunnen voorzien, 
moeten actief worden ondersteund om een menswaardig bestaan te kunnen leiden, zonder 
betutteling en onnodige bureaucratie. 

• De gemeente dienst deze mensen natuurlijk te wijzen op hun verplichtingen, maar de 
gemeente dient hen ook actief en volledig voor te lichten over hun rechten. 

• De cliëntenvertegenwoordiging dient vooral uit cliënten van de sociale dienst te bestaan. 
Zij moet op toegankelijke wijze verantwoording afleggen aan de raad en de mensen die zij 
vertegenwoordigen. 



 

• Speciaal voor diegenen in onze samenleving die aangepast werk nodig hebben, is er de 
Sociale Werkvoorziening “De Risse”. De gemeente dient toe te zien op het sociaal beleid 
bij “De Risse”, onder andere via een sociaal jaarverslag. De aandacht moet niet alleen op 
het economische aspect van de sociale werkvoorziening zijn gericht maar in de eerste 
plaats op het sociale aspect. Een sociaal beleid voor deze werknemers is mogelijk met 
constante aandacht, een voortdurend kritische blik en contact met de werkvloer. 
Uitvoering van de 25 verbetervoorstellen van de SP (augustus 2004) zijn hierbij een 
hulpmiddel. Een structuurwijziging is hiervoor noodzakelijk. 

• De SP staat een autonome groei voor, gericht op de behoefte van Weert, en niet ten koste 
van anderen. 

 
 
3. Eerlijk delen 
 

• De belasting moet zo veel mogelijk naar draagkracht worden verdeeld. Een ruime 
kwijtscheldingsregeling bij de gemeentelijke belastingen en eigen-bijdrage-regelingen 
kunnen daarin bijdragen. Dit alles zonder te veel bureaucratie. 

• Actiever en vaker, gevraagd en ongevraagd, dient hulp en informatie aan minima geboden 
te worden. Voorkomen moet worden dat deze mensen nog meer moeten bezuinigen in een 
situatie waar niet meer bezuinigd kan worden. 

• Wij zouden ons in deze samenleving moeten schamen voor het bestaan van 
voedselbanken. Omdat ze door een tekortschietende overheid onmisbaar zijn, dienen de 
vrijwilligers door de gemeente financieel en met andere faciliteiten te worden 
ondersteund. 

• Door andere prioriteiten te stellen kan de Weerter samenleving er menselijker uitzien. Wij 
willen minder geld besteden aan projecten die alleen maar gaan over de buitenkant of om 
Weert “op de kaart te zetten”. Verbouwing of nieuwbouw van het gemeentehuis is 
noodzakelijk maar dient sober te worden uitgevoerd. 

• De gemeentelijke sociale dienst moet zeer terughoudend zijn met het uitdelen van 
strafkortingen op de bijstandsuitkeringen. Geen automatische straffen, maar goed rekening 
houden met de omstandigheden en mogelijkheden van de individuele 
uitkeringsontvangers. 

• Als door bezuinigingen uit Den Haag wederom gekort moet worden op belangrijke zaken 
die mensen direct raken, dient de reserve te worden aangesproken. 

• De raad moet kritischer zijn op haar eigen uitgaven. De vergoeding voor raadsleden en 
wethouders moet omlaag naar het wettelijk minimum. 

• Bij alle besluiten moeten de maatschappelijke effecten (onder andere voor minima) 
inzichtelijk worden gemaakt. 

 
 
4. Gezond en verzorgd 
 

• De functies van het ziekenhuis moeten niet worden beperkt, maar moeten worden 
uitgebreid. Het is onacceptabel dat Weertenaren moeten uitwijken naar andere 



 

ziekenhuizen in de regio omdat zij ontevreden zijn over de prestaties van het St. Jans 
Gasthuis. 

• De huisartsenpost moet goed bereikbaar zijn. 
• Medio 2006 zal de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) waarschijnlijk in 

werking treden als vervanging van de Welzijnswet, de Wet Voorzieningen Gehandicapten 
en delen van de AWBZ. De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de 
WMO. De invoering van de WMO mag niet leiden tot aantasting van het 
voorzieningenniveau van de Wvg (Wet voorzieningen gehandicapten) die opgenomen 
wordt in de WMO. Het recht op zorg dient te worden gewaarborgd evenals de kwaliteit 
van de zorg. Informatie moet actief worden verstrekt. Een minimumpakket dient er voor te 
zorgen dat een menswaardig bestaan voor iedereen mogelijk is. De keuzevrijheid en het 
persoonsgebonden budget dienen te worden gehandhaafd. Participatie van cliënten en hun 
vertegenwoordigers is ook hier een belangrijke voorwaarde voor een goede uitvoering. 
Bureaucratie moet bestreden worden. 

• Er dient meer aandacht te zijn voor preventie, bijvoorbeeld door het stimuleren van 
gezond leven. 

 
 
5. Schoon en duurzaam 
 

• Schone lucht en schoon water zijn voor iedereen van levensbelang. Het is daarom 
onacceptabel dat deze eerste levensbehoeften ondergeschikt worden gemaakt aan 
economische groei. 

• Bij elk besluit dient het duurzaamheidsdenken en –handelen plus de gevolgen op de 
langere termijn voor mens en natuur voorop te staan. 

• Het verzet tegen de heringebruikname van de IJzeren Rijn dient onverminderd door te 
gaan. 

• In afwachting van alternatieven voor het vervoer van gevaarlijke stoffen via het spoor 
dient er meer informatie te worden verstrekt en meer worden ingezet op 
rampenoefeningen. 

• Het niveau van milieuhandhaving dient te voldoen aan de gestelde eisen. 
• De consument is niet de echte vervuiler. De consument houdt afval over. Daarom dienen 

de producenten te worden aangepakt. Gedifferentieerde tarieven (DIFTAR) zijn daarom 
een slechte zaak. 

• De milieustraat moet gratis worden, ook om zwerfvuil en illegaal dumpen tegen te gaan. 
Grof vuil kan periodiek worden opgehaald. Het Kringloopcentrum is een prima initiatief. 

• Het Natuur- en Milieucentrum de IJzeren Man moeten we koesteren en ondersteunen. Er 
mag niet worden bezuinigd op natuureducatie en op de zorg voor een leefbare 
leefomgeving. 

• Gentechnologie voor gewassen mag niet in Weert worden toegepast. Dit kan worden 
vastgelegd in het bestemmingsplan. 

• De controle op het welzijn van dieren dient verbeterd te worden. 
• Weert heeft een groot en groen buitengebied met veel natuur en agrarische activiteiten. 

Beide moeten met elkaar in evenwicht zijn en blijven. 
 



 

6. Bewoonbaar 
 

• “Bevordering van voldoende woongelegenheid is voorwerp van zorg der overheid” 
(Artikel 22, lid 2 van de Grondwet). Eenieder heeft recht op een levensstandaard die hoog 
genoeg is voor de gezondheid en het welzijn van zichzelf en zijn gezin, waaronder 
begrepen (…..) huisvesting (….) (Artikel 25, Universele Verklaring van de Rechten van 
de Mens). Voor iedere woningzoekende moet een betaalbare en passende (huur)woning 
beschikbaar zijn. 

• Huurders moeten daadwerkelijke inspraak hebben, onder andere via een democratisch 
gekozen huurdersvertegenwoordiging. 

• Alleen onbewoonbaar verklaarde huurwoningen mogen worden gesloopt. Opknappen is 
bijna altijd goedkoper en sociaal beter dan slopen. Vandaar wordt een onafhankelijke 
renovatietoets verplicht. 

• Bij sloop van sociale huurwoningen dient er een keiharde en realistische terugkeergarantie 
te worden gegeven voor minstens gelijkwaardige en betaalbare woonruimte. Zonder een 
dergelijke garantie geen medewerking aan sloopplannen. 

• Bij urgente gevallen, medisch of sociaal, dienen snel oplossingen te worden geboden. De 
gemeente moet garant staan voor acute crisisopvang. 

• Weerter daklozen dienen in Weert te worden opgevangen.  
• Er moet veel meer sociaal gebouwd worden om de woningnood te bestrijden. 
• In dure wijken moeten veel meer betaalbare woningen komen. Mensen die aangewezen 

zijn op huurwoningen dien je keuzes te bieden door beter te bouwen. Je mag hen geen 
kansen afnemen door domme sloop van goede woningen in ‘goedkope’ wijken. 

• Meer bouwen voor jongeren, zie hoofdstuk ‘Jong”. 
• Voor de leefbaarheid van onze wijken en dorpen is het behoud van voorzieningen zoals 

een school, buurtwinkel en bank van belang. De gemeente dient dit te ondersteunen. 
 
 
7. Veilig 
 

• De SP is voor meer toezicht en handhaving op straat en in de buurt. 
• De oorzaak van criminaliteit moet worden bestreden, ook omdat preventie goedkoper is 

dan repressie. Een eerlijker en meer sociale maatschappij met minder onrecht is een 
minder aantrekkelijke voedingsbodem voor a-sociaal en onveilig gedrag. 

 
 
8. Leren 
 

• Goede huisvesting en goede voorzieningen in het onderwijs zijn belangrijk. Alle dorpen 
en wijken hebben recht op een schoolvoorziening. Scholen moeten minder grootschalig. 

• De gemeente zorgt voor veilige fietsroutes naar en van scholen. Met name rondom 
basisscholen bevordert de gemeente de verkeersveiligheid door het parkeergedrag te 
reguleren.  



 

• Het is belangrijk dat iedereen toegang heeft tot de bibliotheek. Door de bibliotheek 
voldoende te subsidiëren krijgt iedereen een meer gelijke kans om zich te ontwikkelen. 
Ruimere openingstijden zijn gewenst. 

 
 
9. Creatief en sportief 
 

• Kunst, cultuur en sport zijn niet alleen een goede manier voor mensen om zich te 
ontspannen en in te spannen, ze dragen ook bij aan de geestelijke ontwikkeling van 
mensen. Daarom moeten deze voorzieningen voor iedereen laagdrempelig toegankelijk 
zijn. 

• Iedereen zou voldoende inkomen moeten hebben om te kunnen sporten, te recreëren en 
creatief bezig te zijn. De drempels voor de minima zitten niet alleen in de contributie of de 
toegangsprijs, maar ook bijvoorbeeld in reiskosten en kleding. Voor hen zouden daarom 
alle kosten die een belemmering vormen voor deelname aan sport, cultuur en recreatie 
zonder onnodige bureaucratie moeten worden vergoed. 

• We moeten trots zijn op poppodium De Bosuil en dit ondersteunen wij waar nodig, 
bijvoorbeeld voor het aantrekken van een beroepskracht. 

• Voor ondersteuning van beroepssport en breedtesport gelden dezelfde regels. 
• Belangrijke cultuurhistorische gebouwen zoals De Lichtenberg, dienen behouden te 

blijven. Dit geldt ook voor plaatsen en landschappen. 
 
 
10. Jong 
 

• Kinderen hebben recht op veilige en voldoende speelruimte in de buurt. Bij nieuwbouw 
moet daar in een vroeg stadium rekening mee worden gehouden. 

• Weert moet een aantrekkelijke stad zijn voor jongeren. Initiatieven van jongeren zelf 
moeten in een vroeg stadium actief worden ondersteund. 

• Jongerenhuisvesting is een ondergeschoven kindje in Weert. Het is echter belangrijk voor 
de gemeente om jongeren een eigen plek te geven. Daarom moeten er snel en creatief 
oplossingen worden gecreëerd. Met bouwers moeten goede afspraken worden gemaakt. 

• Geef jongeren iets te doen; bied ze (vrijwilligers-)werk, praktijkopleidingen en 
laagdrempelige ontspanningsmogelijkheden in de buurt en in de stad. 

 
 
11. Mobiel 
 

• Openbaar vervoer stelt mensen in staat in de maatschappij te functioneren en mee te doen. 
Het is dus ook sociaal beleid bij uitstek. De gemeente moet zich sterk maken voor goede 
en betaalbare busverbindingen in de Weerter wijken en tussen Weert en de omliggende 
dorpen. Experimenten met gratis openbaar vervoer en transferia aan de rand van de stad 
dienen te worden gestimuleerd. Financiering kan onder andere via een toeslag op de 
parkeerbelasting. 

• Ook het openbaar vervoer naar en van België moet beter. 



 

• De buurtbus is een fantastisch initiatief dat moet worden uitgebreid. 
• Vraagafhankelijk vervoer binnen de gemeente zoals de deeltaxi, is belangrijk voor 

ouderen, gehandicapten en mensen zonder eigen vervoer. 
 
 
12. Weert is geen eiland 
 

• Ontmoetingen tussen verschillende culturen moeten worden gestimuleerd. 
• Uitwisselingen tussen culturen en educatie over andere delen van de wereld waar nog 

scherpere tegenstellingen gelden dan in ons land, dienen door de gemeente te worden 
gestimuleerd en ondersteund. 

• De gemeente moet zich inzetten voor een goede opvang en integratie van erkende 
vluchtelingen. Het financieel steunen van Vluchtelingen Werk, die hier op lokaal niveau 
veel werk van maakt, is van groot belang. 

• Weert vormt geen enclave in de wereld. Wij kunnen ons niet afsluiten voor wat er 
allemaal in de wereld gebeurt. Ook Weert heeft een eigen verantwoordelijkheid ten 
aanzien van deze wereldproblemen. Onder het motto: “Denk mondiaal, handel lokaal” 
dient Weert haar duurzaamheidsbeleid sterk te verbeteren. 

 
 
Tot slot 
 
Hoewel iedereen weet dat de in verkiezingsprogramma’s gedane beloften na de verkiezingen meestal 
snel weer vergeten worden, wordt er steevast grote betekenis aan gehecht. Waarschijnlijk is de 
achtergrond dat de meeste partijen niet de rekening gepresenteerd willen krijgen van wat ze de 
afgelopen periode gedaan hebben. Het doen van nieuwe beloften is dan de aangewezen weg. 
 
Dit verkiezingsprogramma van de Socialistische Partij afdeling Weert wil een kennismaking bieden 
met enkele opvattingen en uitgangspunten van de SP. Het programma is gebaseerd op het 
beginselprogramma ‘Heel de Mens’uit 1999, onze ervaringen in de gemeenteraad van Weert in de 
periode 2002-2006 en de praktijk van de vele buitenparlementaire acties en hulpdienst-interventies van 
onze partij-afdeling. 
 
Dit stuk heeft geen andere pretentie dan richtsnoer te zijn voor het handelen van de toekomstige 
raadsfractie van de SP in de Weerter gemeenteraad. Het is zeker niet volledig. Voor nadere verdieping 
bevelen we u het landelijk programma ‘Eerste weg links’ aan, onder andere te verkrijgen op 
www.sp.nl 
Ook de website weert.sp.nl biedt een zeer ruim archief aan. Uiteraard kunt u ook altijd rechtstreeks 
contact met ons opnemen via de gegevens op het voorblad. 
 




