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LeeSPost Doetinchem  
 

Van de voorzitter 

 
Ik weet niet hoe het bij jullie zit, maar ik kan me 
voorstellen dat ook bij jullie de energieprijzen, de 
benzineprijs en de kosten van de boodschappen, net als 
bij mij, inmiddels wel een erg groot deel van het 
maandbudget opslokken. Als ik boodschappen bij de 
supermarkt doe en heb afgerekend, verbaas ik me er 
iedere keer weer over dat mijn tas helemaal niet zo vol 
zit, maar dat ik wel de hoofdprijs heb mogen betalen. En 
ken je dat? Je hebt wel 30% minder energieverbruik 
thuis, maar je betaalt nog steeds hetzelfde of zelfs meer. 
Om van de benzineprijs maar te zwijgen.  
 
De inflatie (stijging van de prijzen) is nergens in Europa 
zo hoog als in Nederland. Maar het kabinet doet daar 
heel weinig aan. Intussen blijven de lonen achter. Er 
wordt af en toe juichend gemeld dat er in een cao 3% bij 
komt, maar dat is bij lange na niet genoeg om de stijging 
van de prijzen teniet te doen. Per 1 juli stijgen de 
energieprijzen voor veel mensen nog weer fors. En 
daarnaast gaat de huur per 1 juli omhoog. Het wordt 
hoog tijd voor een grote campagne om mensen te 
mobiliseren en om in opstand te komen. Lagere prijzen 
en hogere inkomens, dat is wat er nodig is. En dat kan 
ook. Het is een kwestie van keuzes maken. Niet 
miljarden in nieuwe bommen en ander wapentuig 
steken, maar in hogere lonen bijvoorbeeld. 
 
Tijdens de laatste partijraad (het hoogste orgaan van de 
SP, waar alle afdelingsvoorzitters en het landelijk bestuur 
bij elkaar komen) op zaterdag 29 mei, is een plan 
gelanceerd om een campagne te gaan voeren voor 
hogere lonen en lagere prijzen. Je kunt hierbij denken 
aan eenzelfde soort plan zoals we dat deden met het 
Nationaal ZorgFonds. Dit plan wordt nu verder 
uitgewerkt en ook de afdeling Doetinchem zal daar 
binnenkort mee aan de slag gaan. Dat doen we vanuit 
onze kerngroep (de actieve leden die regelmatig bij 
elkaar komen), maar daar kunnen we natuurlijk alle hulp 
bij gebruiken. Zodra de plannen bekend zijn, zullen we 
jullie daarvan op de hoogte brengen.  
 
Meedenken en/of doen? Onze volgende 
kerngroepbijeenkomst is maandagavond 20 juni om 
19:30 uur in de Anna Hoeve aan de Holterweg 138. Je 
bent van harte welkom! Wil je eerst meer weten, dan 
mag je me altijd bellen of mailen.  
 
 
Hartelijke groet, 
 
Hans Boerwinkel 
06-38763798 
hansboerwinkel.sp@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 

Opvang Oekraïense Vluchtelingen 
 

Op donderdag 12 mei was onze raadsfractie aanwezig 
bij een informatieve avond in de Driekoningenkapel 
over de opvang van Oekraïense vluchtelingen in 
Doetinchem. 

(Foto: Meet & Greet Driekoningenkapel Doetinchem) 

 
Op dit moment wonen er ongeveer 170 Oekraïense 
vluchtelingen in de gemeente Doetinchem. 
Omdat de gemeentelijke opvanglocaties vol zijn, zal er 
een extra opvangplek komen voor ongeveer 100 
vluchtelingen in voormalig zorgcentrum Het Weerdje. 
Tijdens de informatieavond werd de gemeenteraad 
geïnformeerd over wat Meet & Greet 
Driekoningenkapel en ook andere organisaties doen 
voor de Oekraïense vluchtelingen. 
In de Driekoningenkapel is een ontmoetingsplek 
ingericht waar Oekraïners en gastgezinnen elkaar 
dagelijks kunnen ontmoeten en hier ook voor 
ondersteuning en met hulpvragen terecht kunnen. 
 
De Driekoningenkapel draait volledig op donaties en 
met hulp van vrijwilligers. 
Tijdens de bijeenkomst werd ook aangegeven dat 
donaties in de vorm van bijvoorbeeld speelgoed, 
koffie/thee/frisdrank en koek, welkom zijn, zodat deze 
dan genuttigd kunnen worden tijdens de 
ontmoetingsmomenten en de kinderen daar kunnen 
spelen.  
Wil je ook iets doneren, neem dan contact op met de 
Driekoningenkapel (Gasthuissteeg 2 in Doetinchem) 
 
Belinda Stinissen 
Raadslid SP Doetinchem 
  

mailto:hansboerwinkel.sp@gmail.com
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Waar blijft het coalitieakkoord? 
 

De gemeenteraadsverkiezingen liggen alweer bijna 3 
maanden achter ons. De uitslag in Doetinchem heeft 
duidelijk gemaakt dat er een verschuiving is in het 
zetelaantal van verschillende partijen. Voor de 
coalitieonderhandelingen zou dit niet veel verandering 
hoeven brengen, omdat van de 5 collegepartijen 
alleen Groen Links ingeruild is voor Gemeente 
Belangen Doetinchem.  
 
Tot nu toe is nog geen enkel bericht naar buiten 
gebracht door de onderhandelende partijen. Dit 
terwijl er verschillende problemen zijn die dringend 
aandacht nodig hebben en opgelost moeten worden.  
 
Denk aan het tekort aan (betaalbare) woningen in 
Doetinchem waar nu niets aan gedaan wordt.  
Of de energietransitie, waarvoor het netwerk 
uitgebreid moet worden zodat opgewekte zonne-
energie door iedereen op een goede manier terug 
geleverd kan worden, zodat op meer daken 
zonnepanelen geplaatst kunnen worden en iedereen 
kan meeprofiteren. En ondertussen stijgt ook het 
aantal inwoners dat de vaste lasten niet meer kan 
betalen, net zoals het aantal mensen dat afhankelijk 
wordt van de voedselbank. 
 
Maar alles staat stil omdat er nog geen coalitie is 
gevormd. 
 
Waarom duurt het zo lang? Zegt dit iets over het 
verschil van mening over standpunten, of wordt het 
akkoord zo dichtgetimmerd dat de oppositie straks 
nog maar weinig in te brengen heeft? 
 
Feit is in ieder geval dat deze onderhandelingen al 
veel te lang duren. Die tijd kan beter gebruikt worden 
voor het aanpakken van de problemen en uitdagingen 
waar veel inwoners van Doetinchem mee te maken 
hebben. 
Dus beoogde coalitiepartijen, treuzel niet langer, kom 
met je plannen voor de Doetinchemmers voor de 
komende vier jaar en ga aan de slag! Dan weten de 
inwoners van Doetinchem wat hen te wachten staat 
en kan de raad jullie plannen beoordelen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Jasper Knipping  
Fractievoorzitter SP Doetinchem 

 
 
 
 
 
 
 

Provinciale Statenverkiezingen 
 

Op woensdag 15 maart 2023 zijn er Provinciale 
Statenverkiezingen.  
Tijdens de regioconferentie van 30 april in Velp is een 
kandidatencommissie ingesteld die als taak heeft een 
goede kandidatenlijst op te stellen en een lijsttrekker 
voor te stellen aan de leden.  
Inmiddels heeft de kandidatencommissie de leden in 
Gelderland per email een oproep gestuurd om zich 
kandidaat te stellen voor een plek op de lijst. 
 
Ben jij of ken jij iemand die wat jou betreft op de 
kandidatenlijst thuishoort? Laat het ons weten! Voor 
aanmelden of informatie kun je contact opnemen met 
Hans Boerwinkel. 
 
 

Altijd op de hoogte blijven van het laatste 
nieuws? 

 
We willen zo min mogelijk papier verbruiken en 
daarom sturen wij informatie voor onze leden bij 
voorkeur via de mail.  
Krijg je geen mails van ons, maar wil je wel op de 
hoogte blijven en heb je een emailadres, laat het ons 
dan weten door een email te sturen naar 
doetinchem@sp.nl 

Wat is er te doen in mei/juni 

7 juni Bestuursvergadering 

10 juni Regio-overleg 

18 juni Kloppen/Buurten 

19 juni SP Familiedag 

20 juni Kerngroep 

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. 


