
 

 

 

 
 

LeeSPost is een publicatie van SP-afdeling Doetinchem, opmaak & samenstelling: Petra juli 2022 

 

LeeSPost Doetinchem  
 

Van de voorzitter 

 
De zomervakantie staat voor de deur met hopelijk veel 
mooi weer. Of je nou op vakantie gaat of naar 
RundumHause of Villa Balkonia, ik hoop dat je kunt 
genieten van wat rust en vrije tijd.  
 
Nou zouden we de SP niet zijn als we geheel in een 
zomerslaap zouden gaan, dus zijn we op 2 juli met een 
landelijke SuperZaterdag met een nieuwe campagne 
gestart. 
 
Ik schreef in de vorige leeSPost al dat we met een 
nieuwe grote campagne zouden komen. Intussen is de 
onrust in Nederland alleen maar verder toegenomen. 
Boeren die terecht boos zijn en waarvan een kleine 
groep ver de grens over gaat in hun protesten. De 
slachtoffers van de Toeslagenaffaire en van de 
aardbevingen in Groningen worden aan hun lot 
overgelaten en zijn zij nog steeds niet gecompenseerd en 
geholpen. Vrijwel dagelijks verschijnen er berichten in de 
pers dat grote groepen mensen hun rekeningen niet 
meer kunnen betalen. De energierekening, de huur, de 
benzine, de boodschappen, alle prijzen stijgen enorm en 
steeds meer mensen komen ongelofelijk in de knel. 
 
In ons lijflied “Een mens is meer” staat de zin ‘laat je 
woede hand in hand gaan met het goede dat je doet’.  
Met alle onrust en woede in het land is het aan ons om 
al die woede in goede banen te leiden en daar de goede 
dingen mee te doen. En daarom komt de Kosten Omlaag 
campagne op een heel goed moment. We zijn er op 2 juli 
al mee begonnen en gaan daar de hele zomer mee door. 
Je kunt ons dan vinden in buurten, in de stad en op de 
markt om met mensen in gesprek te gaan en hen te 
vragen zich bij ons aan te sluiten. Daarmee werken we 
toe naar een eerste grote bijeenkomst vlak voor 
Prinsjesdag. We organiseren op 17 september op de 
Koekamp in Den Haag een groot Prinsjesdag Protest. 
Schrijf dit vast in je agenda! 
 
In de tussentijd hoef je niet stil te zitten, maar kun je 
mee met ons de buurt in of in je eigen buurt en bij 
familie en vrienden steunbetuigingen ophalen. Zie 
daarover meer verderop in deze leeSPost. 
 
Wil je meepraten en meedoen? Onze volgende 
kerngroepbijeenkomst is maandagavond 11 juli om 
19:30 uur in de Anna Hoeve aan de Holterweg 138.  
Je bent van harte welkom!  
 
Hartelijke groet,  
Hans Boerwinkel  
06-38763798  
hansboerwinkel.sp@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 

CAMPAGNE: KOSTEN OMLAAG 
 

 
 
Steeds meer mensen kunnen nu hun rekeningen niet 
meer betalen en daarom moet er acuut ingegrepen 
worden. De kosten moeten omlaag en de lonen, 
uitkeringen en AOW omhoog. Wij komen daarom met 
een noodplan met 5 knallers van maatregelen die 
direct de kosten omlaag brengen:  
1. Betaalbare boodschappen  
2. Een lagere energierekening  
3. Kosten voor tanken omlaag  
4. Bevriezen van de huur  
5. Afschaffen eigen risico 
 
Bij deze Tribune vind je 5 flyers en een contactenlijst 
waar je zelf de gegevens van 5 mensen in kunt vullen. 
Het zou super zijn als ieder lid dat probeert te doen en 
we zoveel mogelijk mensen kunnen mobiliseren.  
Je kunt de ingevulde formulieren (vul ze volledig in 
met in ieder geval een telefoonnummer OF een 
emailadres) inleveren bij: 
Marijke Rutten, Doesburgseweg 1, 7031 AN Wehl, of 
Hans Boerwinkel, Hof van Antwerpen 12, 7007 JH 
Doetinchem.  
En als je denkt dat je meer dan 5 mensen kunt 
noteren, maak dan zelf kopieën van de formulieren. 
 
Kijk voor meer informatie op: kostenomlaag.sp.nl 
 
Daar kun je je ook 
aanmelden voor het 
PrinsjesdagProtest op 
zaterdag 17 september 
in Den Haag 
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De coalitieagenda 
 

Zoals we allemaal hebben kunnen lezen is de coalitie van 
CDA, VVD, D66, Gemeente Belangen Doetinchem en 
CU/SGP een feit. Dit betekent dat de coalitie nog 
rechtser is geworden dan tijdens de vorige periode.  
 
De coalitieagenda heeft als titel “Samen groeien in 
kwaliteit”. Het is een akkoord dat niet erg concreet is en 
hiermee zien wij dan ook een kans om invloed te hebben 
op het beleid en de te bereiken doelen. Wat opvalt is, 
dat er toch dingen in staan die de SP al vaker heeft 
aangegeven. De gemeente wil meer betrokkenheid 
creëren voor álle inwoners en niet meer alleen de “usual 
suspects” (de mensen die toch altijd al de weg naar het 
stadhuis weten te vinden) aan het woord laten. Een 
ander punt dat ons als fractie opviel is dat het nieuwe 
college wil voorkomen dat de wachttijd voor een woning 
oploopt. Ze zouden juist moeten inzetten op het 
verkorten van de wachtlijst, want wonen is en blijft een 
recht. 
 
Er staat dat de gemeentelijke belastingen niet méér 
zullen toenemen dan de inflatie. Maar dat betekent dan 
enorm hogere belastingen volgend jaar, omdat de 
inflatie nu torenhoog is! En inwoners krijgen in 2023 ook 
nog de eerste rekening gepresenteerd vanwege het 
nieuwe afvalbeleid. En dat terwijl de inkomens lang niet 
zo hard stijgen als de kosten toenemen. 
 
Het nieuwe college zegt alle taken uit te zullen voeren 
met het geld dat het Rijk naar de gemeente overmaakt. 
Maar er komt in 2026 een enorme bezuiniging van 
miljoenen euro’s aan. Dit kan echt niet! Daarom zal onze 
raadsfractie een wijzigingsvoorstel indienen, waarin we 
voorstellen dat van de 13,7 miljoen die er in 2021 over is 
gebleven, er 4,5 miljoen euro apart gehouden wordt 
voor de zorg, zodat hiermee de eerste klappen van die 
komende bezuinigingen opgevangen kunnen worden. 
 
Tijdens de raadsvergadering van 7 juli zullen we ook een 
voorstel indienen om het minimumloon voor iedereen 
die direct of indirect voor de Gemeente Doetinchem 
werkt te verhogen naar 14 euro per uur. En we doen dan 
ook het voorstel om de energietoeslag van € 800,- voor 
alle mensen met een inkomen tot 130% van het sociaal 
minimum beschikbaar te stellen. 
 
We hopen natuurlijk dat andere 
partijen in de gemeenteraad voor 
onze voorstellen zullen stemmen, 
zodat we Doetinchem voor 
iedereen een stukje beter kunnen 
maken.  
 
Jasper Knipping  
Fractievoorzitter SP Doetinchem 
 

 
 
 
 
 
 
 

SP Volksvertegenwoordigers-dag 

 
Op zaterdag 18 juni kwamen de nieuw verkozen 
raadsleden weer samen om nog meer de leren over de 
strategie en stijl van de SP in de gemeenteraad. Wat 
maakt het verhaal van een SP-volksvertegenwoordiger 
zo uniek? Hoe vertellen we dat overtuigend? En hoe 
gebruik je het parlement als middel om in beeld te 
komen en voor verandering te zorgen? 
 
Als speciale gast was voormalig kamerlid Ronald van 
Raak aanwezig. Naast een interessant onderdeel met 
Ronald, konden we kiezen uit leerzame workshops over 
o.a. SP-taal en toon, mediastrategie en het effectief 
ophalen van het verhaal van de straat. 
 

Marjolein en Belinda hebben de 
workshop mediastrategie 
gedaan. Daar deden we een 
rollenspel interview. De groepen 
waren in drieën gedeeld en 
werden uiteindelijk 
samengevoegd om ieder zijn 
deel voor te leggen, een motie 
en een vragenlijst voor op straat 
en een interview. 

 
Het verhaal van de straat was wel confronterend want 
de mensen van het scholingsteam hadden een filmpje 
gemaakt op straat. Ze hadden een grote tomaat bij zich 
en stelden aan inwoners de vraag waar deze tomaat 
voor staat. De meeste mensen wisten niet dat dit het 
logo van de SP is. Wij denken dat hier nog zeker winst in 
te behalen is om ons meer te laten zien. 
 
Het was een leerzame dag. 
 
Belinda Stinissen 
Raadslid SP Doetinchem 

Wat is er te doen in mei/juni 

5 juli Bestuursvergadering 

8 juli Regio-overleg 

11 juli Kerngroep 

Onze afdeling kun je ook digitaal volgen  

onze website doetinchem.sp.nl 

via Facebook /SP.Doetinchem 

via Instagram spdoetinchem 

via Twitter @SPDoetinchem 

* Als je ergens bij aanwezig wilt zijn, neem dan even 
contact op met Hans Boerwinkel. 


