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LeeSPost Doetinchem  
 

VAN DE VOORZITTER 

 
Wat gaat de tijd toch snel. 2022 is alweer bijna ten einde. 
Tijd voor alvast een beetje terugblikken en vooruitzien. 
 
2022 was het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen, 
waarbij we 3 zetels behaalden in Doetinchem. Ook was 
2022 het jaar van eindelijk weer ‘normaal’, als we het over 
corona hebben dan. Wat niet normaal is, zijn de enorme 
prijsstijgingen, en dan vooral die van de energie.  
 
Steeds meer mensen hebben onvoldoende inkomsten om 
alle woonlasten en de kosten van het dagelijks 
levensonderhoud te kunnen betalen. De SP heeft de 
plannen om hier verandering in aan te brengen. Door de 
energiebedrijven te nationaliseren en de prijzen drastisch 
te verlagen. Dat vergt strijd en dat vergt 
uithoudingsvermogen. Maar intussen komen mensen wel 
echt gigantisch in de problemen door de torenhoge 
energierekening. 
 
Zoals jullie al vaker voorbij hebben zien komen zijn we 
hard aan de slag met een volkspetitie voor het 
nationaliseren van de energiebedrijven. In mijn vorige 
column schreef ik er ook al over. Inmiddels hebben we 
ruim over de 80.000 steunbetuigingen opgehaald, maar 
dat moeten er nog veel meer worden. We zijn hier dan 
ook wekelijks mee bezig.  
 
De volkspetitie bespraken we ook kort tijdens de goed 
bezochte ledenvergadering op 14 november. Op de 
overvolle agenda stond daarnaast ook het bespreken van 
het conceptverkiezingsprogramma en de -kandidatenlijst 
voor de provinciale statenverkiezing van maart 2023 en de 
conceptversie van Heel de Mens. We hebben uitvoerig de 
tijd genomen om deze, en nog wat andere onderwerpen, 
te bespreken. Verschillende voorstellen waar het 
verkiezingsprogramma naar ons idee beter van wordt en 
die door de meerderheid van de aanwezigen werden 
gesteund, worden ingebracht tijdens de regioconferentie 
op 10 december. Jasper Knipping en Henri ten Brinke 
zullen als afgevaardigden onze voorstellen daar inbrengen.  
 
Intussen is er in december en januari ook weer genoeg te 
doen in onze afdeling, zoals je verderop kunt lezen.  
Doe jij ook mee? Mail of bel me dan! 
 
Hartelijke groet, 
 
Hans Boerwinkel 
Voorzitter SP Doetinchem 
 
06-38763798  
hansboerwinkel.sp@gmail.com 

 

 
 
 
 
 
 
 

BEGROTING 2023: SP WIL HULP VOOR MEER 
INWONERS VAN DOETINCHEM 
De gemeente Doetinchem wil investeren in preventie als 
basis voor sociaal beleid. Maatwerk staat voorop bij het 
bieden van ondersteuning en zorg aan onze inwoners. 
Iedereen doet naar vermogen mee in de samenleving en 
bestaanszekerheid vormt de basis. De jeugd groeit veilig 
op. Dit zijn allemaal krachtige uitspraken die worden 
gedaan in de begroting voor 2023. En daar zijn we het wel 
mee eens. Toch stemde de fractie van SP Doetinchem op 
10 november niet in met de begroting.  
 

 
 
De ambitie van het college om te groeien naar 70.000 
inwoners in 2036 lijkt in deze begroting eerder een doel 
op zich te zijn geworden. Als SP zijn we niet tegen groei 
van Doetinchem, maar dan moeten we er als gemeente 
wel voor zorgen dat de basisvoorzieningen, zoals 
bijvoorbeeld toegang tot huisartsenzorg en kinderopvang, 
voor iedereen die in Doetinchem woont en werkt, goed op 
orde zijn. “Doetinchem is een financieel stevige gemeente, 
wij vinden dat de gemeente nu niet op het geld moeten 
blijven zitten maar dit in moet zetten zodat voorzieningen 
in Doetinchem voor alle inwoners beschikbaar zijn en 
blijven.”, zo stelt onze fractievoorzitter Jasper Knipping 
tijdens de raadsvergadering. 
We leven in een moeilijke tijd, een groot aantal inwoners 
van onze gemeente staat het water aan de lippen en ook 
verenigingen en maatschappelijke organisaties hebben te 
kampen met hoge energiekosten. Knipping: “Wij willen dat 
onze inwoners, kleine ondernemers en verenigingen meer 
financiële ruimte krijgen zodat zij hun hoofd boven water 
kunnen houden. De inkomensgrens voor extra 
ondersteuning moet omhoog naar 130% van het sociaal 
minimum en niemand mag vanwege de hoge 
energiekosten worden afgesloten van gas en elektriciteit. 
Het schoolzwemmen willen we terug, zodat ieder kind een 
zwemdiploma kan halen.  

https://doetinchem.sp.nl/
https://www.facebook.com/SP.Doetinchem/
https://www.instagram.com/spdoetinchem/
https://twitter.com/SPDoetinchem
https://www.tiktok.com/@spdoetinchem
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Onze voorstellen hierover werden helaas niet door de 
raad gesteund. Wel heeft de wethouder ons beloofd dat 
hij in januari met meer informatie zal komen over hoe de 
gemeente ondersteuning wil bieden aan de verenigingen 
en maatschappelijke organisaties.” 

Iedereen wil wonen in een aantrekkelijke, gezonde en 
veilige leefomgeving. Maar voor veel mensen is het 
financieel niet haalbaar om hun woning goed te isoleren of 
te verduurzamen. Wij vroegen de gemeente om te 
onderzoeken hoe het voor meer inwoners wel mogelijk 
wordt dit te doen. Het college vindt echter dat projectjes 
zoals “Grip op energie” en het uitdelen van 
energiebesparende producten al voldoende zijn. 

Kinderen moeten veilig van en naar school kunnen gaan 
en daarom zijn we zijn blij dat de wethouder ons heeft 
verzekerd dat er gekeken wordt naar de verkeersveiligheid 
rondom basisschool De Kleine Prins. 

Ook wanneer onze voorstellen door de gemeenteraad niet 
worden gesteund, kunnen ze toch effect hebben, er wordt 
iets in beweging gezet. Neem bijvoorbeeld de 
hondenbelasting, al jaren pleit SP Doetinchem voor het 
afschaffen ervan en in deze begroting zien we dat dat nu 
eindelijk is overgenomen, dat is winst! 

Wij strijden door! In de raad en zeker op straat, voor een 
sociaal Doetinchem waar iedereen meetelt en mee kan 
doen. Geen fractie zonder actie. 
 

 

SUPERVRIJDAGAVOND 23 DECEMBER 
De energiekosten stijgen nog steeds en daarom moeten 
we zoveel mogelijk steunbetuigingen op zien te halen voor 
onze volkspetitie om onze energie te nationaliseren.  
 
Naast dat we wekelijks al de buurt in gaan, gaan we 
daarom dit jaar ook nog een keer met zoveel mogelijk 
mensen de straat op. Op vrijdagavond 23 december om 
19.00 uur organiseren we een SUPERvrijdagavond. Want 
waar kunnen we meer mensen bereiken dan tijdens de 
laatste koopavond voor kerst in het centrum van 
Doetinchem? 
We sluiten de avond gezellig af met een drankje.  
Help ook mee en meld je aan via de mail.  
 

 
 

 
 
 
 
SCHOLING POLITIEKE BASISVORMING 
Begin 2023 start er een scholingsreeks Politieke 
Basisvorming. Tijdens deze scholing leren we over onze 
partij, haar geschiedenis, ideologie, werkwijze en 
organisatie. De scholing beslaat 4 avonden, de geplande 
data zijn: 9 januari, 23 januari, 13 februari en 13 maart. Er 
zijn geen kosten aan verbonden en ieder lid kan zich 
aanmelden. Ook wanneer je de scholing al een keer 
gedaan hebt ben je welkom. Stuur een email naar 
doetinchem@sp.nl wanneer je wilt deelnemen. 
 

NIEUWE-LEDENAVOND 
Op woensdagavond 11 januari is er een nieuwe-
ledenavond. 
Jasper Knipping en Hans Boerwinkel gaan in gesprek met 
iedereen die meer wil weten over de SP in Doetinchem. 
Iedereen die lid is en graag op een informele manier wil 
kennis maken is hierbij van harte welkom. 
De nieuwe-ledenavond vindt bij Jasper Knipping thuis 
plaats. Meld je aan door even een email te sturen.  
 

SUPERZATERDAG 14 JANUARI 
Op zaterdag 14 januari is er een grote landelijke 
Superzaterdag.  
Het is dan de bedoeling dat door het hele land mensen uit 
alle afdelingen met elkaar een grote klopactie voor de 
energiecampagne gaan houden. Op het moment van 
schrijven is nog niet bekend in welke plaats het zal zijn, 
maar ook in onze regio zullen we met alle afdelingen de 
straat op gaan met de volkspetitie.  
Zet het vast in je agenda en laat het ons via de mail weten 
als je op de hoogte gehouden wilt worden. 

Wat is er te doen in december 2022 / januari 2023 

Wekelijks Kloppen/ Buurten 

6 december Bestuursvergadering 

9 december Regio-overleg 

12 december Kerngroep 

23 december Supervrijdagavond 

2 januari Bestuursvergadering 

6 januari Regio-overleg 

9 januari Scholing Politieke Basisvorming dl.1 

11 januari Nieuwe-ledenavond 

14 januari Superzaterdag 

16 januari Kerngroep 

* Als je ergens bij aanwezig wilt zijn, neem dan even 
contact op met Hans Boerwinkel of stuur een mail 
naar: doetinchem@sp.nl  
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