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VAN DE VOORZITTER 

 
Velen van jullie heb ik intussen al wel gezien, maar toch 
ook hier een geweldig en strijdbaar 2023 gewenst! Ik hoop 
dat iedereen fijne feestdagen heeft gehad en de 
jaarwisseling goed is doorgekomen. 
 
Om eerlijk te zijn lijkt de jaarwisseling al wel weer tijden 
geleden. Op het moment dat jullie dit lezen is januari 
alweer over de helft heen, dus het nieuwe is er dan ook al 
wel een beetje af. Maar dat komt ook doordat we als 
afdeling en partij het nieuwe jaar al goed begonnen zijn. 
 
Op maandag 9 januari hadden we de eerste avond van 
onze 4-delige cursus Politieke Basisvorming. Dat was een 
mooie avond met 10 leden, waarbij we hebben geleerd 
over de geschiedenis van onze partij en goede discussies 
hebben gehad. Als je nog wilt aansluiten, dan kan dat, de 
eerstvolgende avond is op maandag 23 januari.  
 
Twee dagen later, op 11 januari, was er een nieuwe-
ledenavond bij Jasper Knipping thuis. Met enkele nieuwe 
leden hebben we onder het genot van een kop koffie 
gepraat over wat een SP-afdeling nou eigenlijk is en doet 
en hoe onze partij georganiseerd is.  
En op zaterdag 14 januari waren we als afdeling goed 
vertegenwoordigd tijdens de SuperZaterdag in Arnhem. 
 
Terugblikken en vooruitkijken ga ik hier nu niet uitvoerig 
doen, dat deden we op onze nieuwjaarsbijeenkomst op 
maandag 16 januari. Er staat op korte termijn wel genoeg 
aan te komen, waar je bij aan kunt sluiten of waar we je 
hulp goed bij kunnen gebruiken.  
 
Zo kun je op zaterdag 21 januari naar het SP-
pensioenberaad over de nieuwe pensioenwet in Utrecht. 
Op 11 februari gaan we naar Amsterdam naar het grote 
Volksprotest tegen de hoge energieprijzen en voor het 
weer in eigen handen nemen van de energievoorziening. 
 
En verder staan de Provinciale Statenverkiezing in maart 
weer voor de deur, waarvoor de voorbereidingen al in 
volle gang zijn, zoals je verderop in deze leeSPost kunt 
lezen. 
 
Samen zullen we ook het komende jaar blijven strijden 
voor een sociaal en eerlijk Nederland! 

 
Hartelijke groet, 
 
Hans Boerwinkel 
Voorzitter SP Doetinchem 
 
06-38763798 
hansboerwinkel.sp@gmail.com  

 
 
 
 
 
 
 

11 FEBRUARI: MET DE BUS NAAR HET 
VOLKSPROTEST IN AMSTERDAM

 

Het is genoeg geweest! Dat zeggen ook de meer dan 
105.000 mensen die onze Volkspetitie hebben getekend. 
Terwijl wij in de kou zitten, maken de commerciële 
energiebedrijven miljarden winst. In plaats van onze 
rekening te verlagen, wordt dit geld verdeeld onder de 
aandeelhouders. 
Dit moet anders en dit kan anders! Onze energie hoort 
niet op de markt. Kom daarom op zaterdag 11 februari 
om 13.00 uur naar het Beursplein in Amsterdam. Samen 
zeggen wij: verlaag de rekening en nationaliseer onze 
energie. Samen pakken we de zeggenschap over onze 
energie terug en verlagen we de rekening. Meld je aan via 
sp.nl/volksprotest  
 
SP Doetinchem heeft samen met andere afdelingen een 
bus geregeld waarmee we gezamenlijk naar Amsterdam 
kunnen afreizen. Wil jij ook gratis met deze bus mee naar 
het Volksprotest, stuur dan een mail naar 
doetinchem@sp.nl  
 

17 FEBRUARI: “DE WINST VAN EERLIJK DELEN 
 
Op 17 februari om 20.00 uur 
gaat Lilian Marijnissen in het  
Theater aan de Rijn in Arnhem 
met Sinan Can in gesprek over 
haar boek 'De winst van eerlijk 
delen'. Zorg dat je het niet mist 
en meld je nu aan om erbij te 
zijn. 

doemee.sp.nl/eerlijkdeleninarnhem  
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HELP MEE MET HET ZICHTBAAR MAKEN VAN DE 
SP TIJDENS DE PROVINCIALE STATENCAMPAGNE 
Op 15 maart 2023 zijn de Provinciale Statenverkiezingen. 
En omdat we ervoor willen zorgen dat de SP zo groot 
mogelijk wordt in Gelderland, zijn we alvast begonnen met 
de voorbereidingen, een goede voorbereiding is ten slotte 
het halve werk. In Doetinchem hebben we al een 
campagneteam gevormd en ik ben gevraagd om de 
campagneleider te zijn. Voor mij is dit iets nieuws, maar ik 
ga me er voor de volle honderd procent voor inzetten om 
met z’n allen een zo goed mogelijk resultaat te halen met 
zoveel mogelijk zetels voor de SP.  
 
Deze verkiezingen staan namelijk niet alleen voor de zetels 
in de Provincie, maar bepalen ook het aantal zetels in de 
Eerste Kamer. En in de Eerste Kamer wordt bepaald of 
wetten wel of niet worden ingevoerd. Daarom is een grote 
SP meer dan nodig, zodat wij de doorgedrukte plannen 
van de regeringspartijen in de Tweede Kamer van een 
tegengeluid kunnen voorzien.  
 
Om de SP tijdens de campagne zo zichtbaar mogelijk te 
maken, hebben we jouw hulp nodig! Dat kan op 
verschillende manieren: Zo hebben we een klopteam en  
een belteam, waarbij we op straat of telefonisch met 
mensen in gesprek gaan. We hebben een team dat posters 
gaat plakken en we hebben een team van folderaars. Ons 
belteam is al begonnen met het bellen van onze leden in 
Doetinchem om te vragen om mee te helpen tijdens deze 
campagne en ook gaan we de mensen bellen die onze 
acties, zoals bijvoorbeeld onze Volkspetitie, hebben 
gesteund.  
 
Ben je niet zo van de deuren langsgaan, bij winkelcentra 
staan of mensen bellen, maar wil je wel meehelpen? Dat 
kan! De afdeling krijgt in februari namelijk folders om in de 
buurten te verspreiden, dat kan ook in jouw eigen buurt. 
Ook krijgen we posters die voor het raam gehangen 
kunnen worden, zodat iedereen ziet dat de SP strijdt voor 
meer betaalbare woningen, beter en gratis OV en een 
energievoorziening waar we weer zelf zeggenschap over 
hebben. Je kunt al helpen door in je eigen buurt de 
brievenbussen van folders te voorzien, of een poster voor 
je raam te hangen. 
Vlak voor de verkiezingen zal er ook nog een thema-
avond, met een landelijk bekende SP’er, georganiseerd 
worden voor onze leden en iedereen die geïnteresseerd is. 
 

Wil jij je aansluiten bij één 
van de campagneteams? 
Graag! Mail dan naar 
doetinchem@sp.nl  
 
Benno Woud 
Campagneleider Provinciale 
Statenverkiezingen  
SP Doetinchem  

 
 
 
 
 
 
 

VAN DE FRACTIEVOORZITTER 

 
Rond de jaarwisseling bleek dat 
zorginstellingen hun contracten met de 
zorgverzekeraar (nog) niet hebben 
kunnen afsluiten. Verzekeraar Menzis 
deed moeilijk, waardoor o.a. het 
Slingeland ziekenhuis nog geen contract 
met Menzis had voor 2023. 
 

In Doetinchem loopt de gemeentepolis, een collectieve 
zorgverzekering voor mensen met een laag inkomen, 
chronische ziekte en/of beperking, via Menzis. Daarom 
heeft SP Doetinchem voor hen, maar ook voor alle andere 
inwoners, diezelfde dag nog vragen gesteld aan het 
college. Het college heeft op deze vragen gereageerd en 
geeft aan dat inwoners de juiste zorg dichtbij kunnen 
krijgen en dat hun zorg gewoon vergoed wordt alsof er 
wel een contract is. Het college zegt daarnaast dat de 
gemeente geen rol kan spelen in deze kwestie. Dit zou je 
kunnen zien als een geruststellend antwoord, maar wij 
maken ons hier zorgen om. 
 
We horen van inwoners die bij Menzis verzekerd zijn dat 
ze nog maar even afwachten hoe de 
contractonderhandelingen bij het Slingeland ziekenhuis 
verlopen, voor ze die afspraak bij de specialist maken. Of 
dat ze toch maar even doorlopen met hun klachten, 
omdat ze bang zijn achteraf de rekening van het 
ziekenhuis (deels) zelf moeten betalen. Dit is een 
zorgelijke en gevaarlijke ontwikkeling. 
 
Zorgverzekeraars hebben veel te veel invloed op onze 
zorg. Daar moeten we vanaf: de markt moet uit de zorg 
gesloopt en daarom zijn wij voor invoering van een 
Nationaal ZorgFonds, zonder eigen risico! 
Meer info? Kijk op : nationaalzorgfonds.nl 

Wat is er te doen in januari 2022 / februari 2023 

Wekelijks Kloppen/ Buurten 

16 januari Nieuwjaarsbijeenkomst 

21 januari Pensioenberaad in Utrecht 

3 februari Regio-overleg 

6 februari Bestuursvergadering 

11 februari Volksprotest in Amsterdam 

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

* 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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