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Beste bewoner van Stramproy,

De SP is van plan om u elk voorjaar inzicht te geven hoe de, door u, gekozen politieke 
partijen hebben gereageerd op voorstellen in de gemeenteraad.  Op de achterzijde vindt u  

een selectie, die natuurlijk beknopt is.  Een volledig overzicht, en uitgebreide details, vindt u  

op www.weert.sp.nl en www.weert.nl 

Ook buiten de gemeenteraad heeft de SP zich ingezet voor ‘Rooj’. Een paar keer per jaar 
gaan we 'bij u buurten'. We weten daardoor enigszins wat er leeft in uw dorp. Maar niet 
genoeg. 

Busdiensten Zo maakte de SP een rapport met verbeteringen voor de busdiensten waarvan 
er een ook Stramproy  aandoet.  Enkele verbeteringen werden overgenomen, de bus is nu 
bijvoorbeeld gratis voor ouderen en gehandicapten met een Wmo-pas. Maar nog steeds 
geldt:  ‘De bus kan beter’. De SP zal zich hiervoor blijven inzetten.

Bezuinigingen De sores rond de bouw van een nieuw stadhuis zal ook de bewoners van de 
Stramproy veel geld gaan kosten.  Wij vonden dat onderzocht had moeten worden de lokatie 
op Centrum-Noord, bij de stadsbrug. Zeer waarschijnlijk goedkoper , door o.a. eigen grond 
bezit gemeente.  Onze voorstellen, in juni 2008 en april 2010 om Centrum - Noord te 
onderzoeken, werden niet gesteund door:  VVD – CDA – Weert Lokaal – PVDA,  mede 
waardoor we nu flink zullen moeten bezuinigen, minstens € 11.000.000.

De SP zet zich actief in voor een samenleving waarin menselijke waardigheid, 
gelijkwaardigheid en solidariteit voorop staan. 

De SP biedt   hulp en advies, ook aan niet-leden, via haar Hulpdienst tel.0610622602

Contactpersoon Stramproy:  Jan Tak,raadslid, Tel. 535821. Of mail stramproy@spweert.nl 

Op internet zijn we te vinden op weert.sp.nl/stramproy.

Wilt u de SP steunen? Voor slechts € 1,70 per maand ontvangt u het landelijke magazine de 
Tribune en het lokale SP-Weert nieuws elke maand.

Ook als u (eerst) een gesprek wilt is dat mogelijk. 

Met vriendelijke groeten,    Jeroen Goubet,voorzitter SP-Weert.                        Z. O. Z. 



Geachte bewoners van Stramproy,   WIST  U…..?

Wist  u…dat, de gemeenteraad in Weert bestaat uit 29 personen die door u gekozen zijn?
…dat, voor 2010-2014 deze 29 verdeelt zijn in, 9 VVD ; 6 CDA ; 5 W.L. ; 4 PvdA  ; 3 SP ; 2 D66 . 
…dat, de SP u elk voorjaar inzicht wil geven hoe deze fracties hebben gereageerd op diverse 
voorstellen, waardoor u kunt beoordelen of ze voldoen aan uw verwachtingen?

                    Paarden of mensen ? 

Wist  u… dat, kleinschalige zorg, o.a. een Samen Zorgen Huis, belangrijk is omdat het 
mensen de kans biedt om voor elkaar te zorgen samen met familiezorg en beroepsmatige 
zorg,  goed is voor revalidatie dicht bij huis, bestrijding eenzaamheid, bevordering sociale 
binding in wijken/dorpen?

…dat, in 2008 een onderzoek heeft uitgewezen dat dit project S.Z.H. financieel haalbaar is? …
dat, in nov. 2010 de SP voorstelde dit experiment drie jaren te financieren, + € 150.000 per 
jaar samen met het regiofonds, waarna betrokken zorgaanbieders  het over konden nemen? 
…dat dit voorstel niet doorgaat? VVD – CDA – Weert Lokaal – PVDA – D66  steunen dit niet.

En wist u .… ….dat, in dec.2010, een voorstel voor een commercieel paardenproject 
('Hippisch Centre of      Excellence'),  WÉL is AANGENOMEN ? Voor  : VVD – CDA – Weert 
Lokaal – PVDA – D66.      Tegen :  SP.  ….en dat een college voorstel voor een gemeentelijke 
bijdrage van € 250.000, voor dit project, binnenkort in de raad aan de orde zal komen?

                    Weekmarkt Stramproy

Wist  u …. dat,  in sept. 2009 een voorstel om t.b.v. de weekmarkt Stramproy een 
gemandateerde onbezoldigde markmeester aan te stellen en inspanningen te doen om meer 
marktkooplieden aan te trekken en de verkeerssituatie aan te passen op woensdagen, NIET 
IS  AANGENOMEN?   Vóór dit voorstel: SP-WL .   Tegen stemden: CDA-PVDA-VVD-D66. 

                   Milieu scholen belangrijk?

Wist  u…. dat,  in juni 2008 een voorstel om aan de raad te rapporteren de kwaliteit van 
het binnenmilieu, o.a. asbest,  van de Weerter scholen met een plan van aanpak als ze niet 
voldoen aan de G.G.D. eisen,  NIET  IS  AANGENOMEN? Vóór  stemden:  SP-D66-Weert 
Lokaal.     Tegen stemden: CDA-PVDA-VVD. 

                     Verenigingen / Vrijwilligers.

Wist  u…. dat, in nov. 2010 een voorstel om een Verklaring Omtrent Gedrag voor nieuwe 
vrijwilligers van verenigingen te vergoeden,  is AANGENOMEN ? Voor dit voorstel stemden: 
PVDA - VVD – SP.    Tegen stemden: CDA – Weert  Lokaal – D66.

En wist  u… 

…..dat, in sept.2010 een SP voorstel om een amateurvereniging bij financiële problemen 
dezelfde steun te geven als momenteel V.C. Weert ( subsidie ineens aan begin van seizoen 
en zaalhuur wordt niet berekend ), NIET IN STEMMING IS GEBRACHT? College en alle 
fracties, uitgezonderd SP , waren van mening dat dit al zo gebeurt.

Voldoende stof om te beoordelen de kwaliteit van uw voorkeur partij ?


