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Bon oM lid TE WoRdEn

Weert
2011

Geachte heer/mevrouw

De SP voerde in 2011 onder andere actie met de mensen in de bloemenbuurt 
en langs de ringbaan. We hielpen jongeren met een actie voor een eigen 
skateboardhal. Met verenigingen en buurtbewoners voor het behoud van 
de natuur en rust, tegen een weg door de Moeselpeel. Met mensen in de 
sociale werkvoorziening stonden we voor een sociale Risse. Via onze hulp-
dienst kregen mensen advies.

2011 was het jaar waarin duidelijk werd dat degenen die geen schuld hebben aan 
de crisis, wel de rekening betalen. Zekerheden worden onzekerheden. Mensen 
verliezen het vertrouwen. Zo los je een crisis niet op, betoogde de SP in de Tweede 
Kamer. In Weert dienden we een voorstel in om de belastingen eerlijker te verdelen. 
Alle andere partijen waren tegen.

In 2012 zullen de gevolgen van het afbraakbeleid van een rechts kabinet gesteund 
door Wilders pijnlijk duidelijk worden, ook in Weert. 

We zullen blijven knokken om Weert sociaal te houden en voorzieningen te behou-
den. In woorden maar vooral in daden. Samen met u.

Een sterke SP is daarbij noodzakelijk.
Stemt u SP, sympathiseert u met de SP?
Sluit u dan aan. Voor slechts 20 euro per jaar.

Fijne feestdagen!

Paul Lempens, fractievoorzitter SP-Weert

DE ACTIEFSTE PARTIJ VAN WEERT. OOK ALS ER GEEN VERKIEZINGEN ZIJN. VUL DE BON IN 
OF KIJK OP WEERT.SP.NL!

EEn goEd VooRnEMEn? WoRd lid Van dE SP!

SP-raadslid Jeroen Goubet geeft een toelichting op de waarde van het natuurgebied 
de Moeselpeel, tijdens een wandeling voor geïnteresseerden.
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