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VAN DE VOORZITTER 

 
“Omdat het anders moet!” 
Daarmee gaan we de verkiezingen in. Dat het anders moet 
weten wij SP’ers al heel lang. Maar toch word ook ik nog 
regelmatig ‘verrast’ door een bericht waarbij ik dan niet 
goed weet of ik er verdrietig, verontwaardigd of boos van 
moet worden. Zoals het bericht dat Shell vorig jaar 38 
miljard euro winst heeft gemaakt. 20 miljard meer dan het 
jaar daarvoor, en dat was al een astronomisch hoge winst! 
Terwijl er een paar dagen daarvoor het bericht was dat 
600.000 huishoudens in armoede leven als gevolg van de 
hoge energierekening, geen verwarming aan doen en koud 
eten. 
 
Je hoeft er toch niet voor doorgeleerd te hebben om te 
begrijpen dat achterlijk hoge winsten niet alleen meer 
belast zouden moeten worden zodat niemand in armoede 
hoeft te leven, maar dat er fundamenteel andere keuzes 
gemaakt moeten worden, zodat dit soort uitwassen van 
extreem hoge winsten en mensen in armoede gestopt 
kunnen worden. 
 
Over dat het anders moet, en de ideeën hoe het anders 
kan, gaat het boek van Lilian Marijnissen. Het goed 
leesbare boek met de titel ‘De winst van eerlijk delen’ 
beschrijft wat er fout gaat in onze samenleving en in de 
wereld, maar ook hoe we kunnen bouwen aan hoop. Als je 
het boek nog niet hebt, kun je het in de lokale boekhandel 
kopen. Wil je er meer over horen, er vragen over stellen 
aan Lilian, of haar iets in je boek laten schrijven, kom dan 
op vrijdag 17 februari naar haar boekpresentatie in het 
Gelredome in Arnhem. 
 
Intussen is de campagne ook op stoom aan het komen. In 
onze afdeling zijn verschillende teams actief, zoals een 
belteam, een klopteam, een plakteam en een folderteam. 
Velen van jullie hebben we daar al over gesproken, maar 
als je ons nog niet hebt gehoord en ook wilt helpen, laat 
het mij dan even weten. We hebben een unieke kans om 
niet alleen de provincie op te schudden, maar ook om de 
Eerste Kamer te veranderen zodat bijvoorbeeld de nieuwe 
pensioenwet tegengehouden kan worden. 
 
Maar eerst met de gratis bus op 11 februari naar het 
Volksprotest in Amsterdam. Ga je ook mee?  
 
Omdat het anders kan! 
 
Hartelijke groet, 
 
Hans Boerwinkel 
Voorzitter SP Doetinchem 
06-38763798  
hansboerwinkel.sp@gmail.com  

 
 
 
 
 

 
Deze avond is voor iedereen gratis toegankelijk, dus neem 
gerust iemand mee. 
 
 

STEUN VOOR DE STAKERS IN HET STREEKVERVOER 
Op 19 en 20 januari staakten de werknemers in het 
streekvervoer opnieuw voor een normaal inkomen, voor 
lagere werkdruk en voor meer waardering. Wij brachten 
de stakende werknemers saucijzenbroodjes om onze 
solidariteit te betuigen en hun verhalen te horen. 

Fractievolger Eef Diepenbroek: “De solidariteit onder de 
stakers is heel hoog. Een van de stakers vertelde me dat 
het voor hemzelf niet zo veel zin meer heeft om te staken 
omdat hij binnenkort met pensioen gaat, maar dat hij wel 
meedoet voor zijn collega’s.” 
Openbaar vervoer moet weer een publiek goed worden. 
Er moeten duidelijke eisen gesteld worden aan 
vervoersbedrijven, waarbij goede arbeidsvoorwaarden, 
vervoer van hoge kwaliteit en goede bereikbaarheid 
centraal staan. 
Lees meer op onze website: doetinchem.sp.nl  
 

17 FEBRUARI: “DE WINST VAN EERLIJK DELEN 
Op 17 februari om 20.00 uur gaat Lilian 
Marijnissen in het Gelredome in Arnhem 
met Sinan Can in gesprek over haar boek 
'De winst van eerlijk delen'.  
Aanmelden kan via: 
https://doemee.sp.nl/eerlijkdeleninarnhem  
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IN GESPREK MET BEWONERS NOODOPVANG 
 
Begin januari lazen we bij Omroep Gelderland het bericht 
dat een groep vluchtelingen uit de noodopvang in 
Doetinchem hebben geprotesteerd, omdat er volgens hen 
nogal wat speelt in de noodopvang in Doetinchem. 
De SP wil altijd graag het verhaal van de mensen zelf 
horen, daarom zijn wij meteen de volgende dag naar de 
crisisopvang gegaan om met de bewoners te spreken 
 
De medewerkers van de noodopvang waren niet erg blij 
met ons onaangekondigde bezoek. Uiteindelijk mochten 
we toch het terrein op en vanuit het kantoor kijken wat er 
speelde. Een rondleiding kregen we niet en we mochten 
ook niet met de mensen praten, omdat de burgemeester 
diezelfde ochtend ook zou komen. We hebben 
aangegeven dat we op een later moment terug wilden 
komen om met de bewoners in gesprek te kunnen gaan. 
 
Op 21 januari kregen alle raadsleden een rondleiding bij 
de noodopvang. Uit de gesprekken die wij met de 
bewoners hadden, bleek dat zij niet tevreden zijn over het 
verblijf, de maaltijden en dat zij in de nacht met hun 
kinderen ver moeten lopen naar het sanitairgebouw. Het 
eten is, nadat ze geklaagd hebben, wel verbeterd. 

Het was indrukwekkend om de tekeningen van de 
kinderen aan de muren te zien hangen. Je kunt je bijna 
geen voorstelling maken van wat het betekent voor een 
kind om in een noodopvang te moeten verblijven. 
 
Na afloop van het “officiële” bezoek hebben wij nog 
nagepraat met twee bewoners. Zij maken zich zorgen over 
de procedure bij de IND, het duurt allemaal erg lang en 
mensen weten nog steeds niet waar ze aan toe zijn. Dat 
zorgt voor veel onrust en onzekerheid onder de mensen in 
de opvang.  
 
Wij vinden dat de procedures bij de IND versneld moeten 
worden. De huidige wachttijden zijn veel te lang, 
waardoor mensen langer dan nodig is in de noodopvang 
moeten blijven. 
Ons Tweede Kamerlid Jasper van Dijk schreef het “Plan 
voor eerlijke opvang van vluchtelingen”, over hoe de 
opvang van vluchtelingen anders en beter kan.  
 
Marjolein Faber 
Belinda Stinissen 

 
 
 
 
 

VAN DE FRACTIEVOORZITTER 
Fijn om even de aandacht te kunnen 
leggen op een mooi plan dat we in de 
fractie aan het uitwerken zijn. Het is 
momenteel nog niet spannend in de raad 
zo aan het begin van het jaar, en dat geeft 
ons mooi de gelegenheid om hieraan te 
werken.  

“Zonnepanelen voor iedereen” heet het plan. De 

bedoeling daarvan is dat de gemeente zonnepanelen gaat 

leggen op beschikbare daken. Hoe precies de uitvoering 

moet gaan zijn ligt aan de andere partijen in Doetinchem, 

omdat we wel een meerderheid moeten halen in de raad. 

Waarschijnlijk zal hiervoor een stichting onder de 

gemeente moeten komen of een soort lokaal 

energiebedrijf waar we dit mee kunnen regelen. Het zou 

mooi zijn wanneer we huishoudens met een inkomen tot 

130% van het sociaal minimum tegen kostprijs stroom 

kunnen leveren, en dit in een nette lage staffel kunnen 

opbouwen tot alle inwoners van Doetinchem. Van de 

winsten die behaald worden uit de verkochte stroom aan 

hogere inkomens kunnen we dan weer nieuwe 

zonnepanelen plaatsen. 

In Zutphen zijn ze al iets verder met dit plan en wij willen 

dit graag in Doetinchem ook werkelijkheid gaan maken. 

Op 20 februari zal hier ook aandacht aan worden besteed 

tijdens de Thema-avond in de Driekoningenkapel. Mathijs 

ten Broeke zal ons dan via een interview meenemen in het 

verhaal van Zutphen en waar we goed aan moeten 

denken. 

Zie ik jullie daar?  

 

Jasper Knipping 

Fractievoorzitter SP Doetinchem 

Wat is er te doen in februari / maart 2023 

Wekelijks Kloppen/ Buurten 

11 februari Volksprotest in Amsterdam 

17 februari Boekpresentatie “De winst van eerlijk 
delen” in Arnhem 

20 februari Thema-avond 

3 maart Regio-overleg 

4 maart Campagnetour Provinciale Staten 

6 maart Bestuursvergadering 

15 maart Provinciale Statenverkiezingen 

* 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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