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LeeSPost Doetinchem  
 

Van de voorzitter 
 
Het is alweer mei. De vogeltjes fluiten alsof er geen 
oorlog in Oekraïne is en er broedt een vogeltje in de 
klimop vlak voor mijn raam. In de natuur gaat alles 
gewoon door en dat doen wij natuurlijk ook. 
De verkiezingen lijken alweer ver achter ons en het 
'normale' afdelingsleven is weer begonnen. We hebben 
een ledenvergadering gehad om o.a. de verkiezingen te 
evalueren en om de regioconferentie van 30 april jl. voor 
te bereiden, (hierover verderop meer). De kerngroep is 
weer bij elkaar gekomen en we zijn nieuwe plannen voor 
de toekomst aan het smeden. 
 
Inmiddels zijn we ook alweer twee keer langs de deuren 
gegaan. De vorige keer heb je al kunnen lezen over ons 
bezoek aan de Weerdjeshof. We blijven in contact met 
de bewoners en waarschijnlijk zullen we daar binnenkort 
weer naartoe gaan en als het nodig is samen met de 
bewoners actie gaan voeren om onderhoud aan hun 
huizen af te dwingen bij de verhuurder. Ook zijn we in 
een aantal straten in Overstegen langs de deuren 
geweest. De mensen die we daar gesproken hebben en 
die van Sité huren zijn over het algemeen tevreden over 
hun woningen en over Sité. We vroegen hen ook of ze 
gestemd hebben tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. 
Dat was vaak niet het geval. Geen vertrouwen in de 
politiek en omdat er toch niets verandert, zijn 
veelgehoorde reacties. Maar als je dan vertelt dat de 
mensen die een wijkje verderop wonen in hun twee-
onder-een-kap of vrijstaande huizen vaak wel naar de 
stembus gaan, dan begrijpen ze dat niet gaan stemmen 
ook geen oplossing is. Want de VVD en andere rechtse 
partijen krijgen zo wel hun stemmen binnen. En wanneer 
zij groot blijven verandert er inderdaad niets en leidt dat 
alleen maar tot een nog grotere ongelijkheid en 
tweedeling in onze samenleving. 
 
Die tweedeling wordt overigens al steeds groter. Dat 
komt doordat de prijzen - van bijvoorbeeld de 
boodschappen en energie - stijgen, maar de lonen 
achterblijven. Steeds meer mensen hebben moeite om 
maandelijks alle kosten te kunnen betalen en dat zijn al 
lang niet meer alleen de mensen met de laagste 
inkomens. De SP is dus keihard nodig; op straat, in de 
raad en in Den Haag. Om fundamentele verandering af 
te dwingen en ervoor te zorgen dat de rijken en 
multinationals veel meer gaan bijdragen aan wat van ons 
allemaal is. Doe je mee? 
 
Hartelijke groet, 
 
Hans Boerwinkel 
06-38763798 
hansboerwinkel.sp@gmail.com  

  

 
 
 
 
 
 
 
 

Familiedag 2022 
 

 
 

Op zondag 19 juni 2022 wordt er weer een bijzonder 
feestelijke familiedag georganiseerd in dierentuin 
Burgers’ Zoo in Arnhem. Dit jaar bestaat de SP vijftig 
jaar. Dat moet worden gevierd! Burgers’ Zoo opent de 
poorten voor duizenden SP-leden met hun familie. 
 
Tijdens de familiedag is de hele dierentuin vrij te 
bezoeken. Ondertussen kun je speeddaten met SP-
Kamerleden, zijn er volop activiteiten voor de kinderen, 
is er muziek van onder andere Van Dik Hout, een 
toespraak van Lilian én een unieke terugblik op vijftig 
jaar SP in Nederland. Kortom: een leuke dag en voor 
ieder wat wils. 
Wil je ook graag naar de familiedag, maar heb je nog 
geen kaarten gekocht, bestel ze dan snel via: 
doemee.sp.nl/familiedag-2022-kaartverkoop 
 
 

Nieuwe ledenavond 
 
De leden die in 2022 lid zijn geworden, zijn uitgenodigd 
voor een bijeenkomst bij mij thuis op woensdag 18 mei. 
Samen met fractievoorzitter Jasper Knipping praten we 
dan de nieuwe leden bij over wat de SP landelijk en 
lokaal doet. Ook kunnen de leden vertellen waarom ze 
lid zijn geworden, wat ze verwachten van de SP en wat 
ze zelf eventueel zouden willen doen binnen de afdeling 
Doetinchem. 
Ben je zelf ook nog niet zo lang lid en is het bijvoorbeeld 
door corona niet gelukt om naar een eerdere nieuwe 
ledenavond te gaan, dan ben je nu ook van harte 
welkom. Stuur dan een mailtje of een appje naar Hans 
Boerwinkel via hansboerwinkel.sp@gmail.com of 06-
38763798. 
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Regioconferentie 
 

Op 30 April was er 
weer een 
regioconferentie. 
Belinda, Eef, Loes 
Marjolein en 
Jasper zijn hier 
namens de 
afdeling 
Doetinchem 
naartoe geweest. 
Hans Boerwinkel 
was de 
dagvoorzitter. 

De regioconferentie was met name gericht op de 
aankomende Provinciale Statenverkiezingen in 2023. 
 
Het eerste agendapunt ging over de actualisatie van ons 
beginselprogramma ‘Heel de Mens’. Later dit jaar komt 
het nieuwe concept-beginselprogramma naar de 
afdelingen om te bespreken en eventuele wijzigingen 
voor te stellen. In het najaar komt dit aan bod tijdens 
een ledenvergadering. 
 
Vervolgens heeft de Statenfractie kort verteld waar ze 
momenteel mee bezig zijn. In hoofdlijnen ging het over 
de bezuinigingen die de Provincie wil gaan doorvoeren  
en hoe de SP daarmee om moet gaan.  Onze 
Statenfractie heeft de knuppel in het hoenderhok 
gegooid door te zeggen dat er een miljonairstax moet 
komen. Ook het openbaar vervoer werd besproken, 
waarbij is aangegeven dat er niet alleen ingezet moet 
worden op het behoud, maar vooral op verbetering van 
het openbaar vervoer.  
 
Tot slot hebben we een korte discussie gehad over 
mega-windmolens binnen de gemeenten en hoe we daar 
mee om zouden moeten gaan. De boodschap van alle 
afdelingen was eigenlijk wel dat er geen windmolens bij 
bewoonde gebieden in de buurt geplaatst moeten 
worden, tenzij dit geen nadelige gevolgen heeft voor 
omwonenden en zij hier zelf mee instemmen. De 
Statenfractie wilde dit graag weten omdat dit vraagstuk 
mogelijk bij de Provincie komt te liggen wanneer de 
gemeenten er niet uit gaan komen. 
 
Onderdeel van de voorbereidingen voor de Provinciale 
Statenverkiezingen is het vaststellen van de 
kandidatencommissie en de programmacommissie. Dit is 
gedaan door middel van een voordracht van leden. 
 
Spannend werd het bij het vaststellen van de 
programmacommissie. Vanuit de zaal kwam de 
opmerking dat een van de voorgedragen kandidaten nog  
lid zou zijn van onze voormalige jongerenafdeling ROOD.  
Deze kandidaat kreeg de mogelijkheid op een 
weerwoord en daarbij bevestigde hij dat hij nog actief lid  

 
 
 
 
 
 
 
 
is van ROOD. Hierop heeft dagvoorzitter Hans 
Boerwinkel besloten dat er 2 keer gestemd zou worden. 
Een keer met deze kandidaat op de lijst en een keer 
zonder deze kandidaat op de lijst. Er werd gekozen voor 
een programmacommissie waar deze kandidaat geen 
deel van uit maakt.  
 
We houden u op de hoogte van het verdere verloop van 
de Provinciale Statenverkiezingen 2023 wanneer hier 
meer informatie over bekend is. 
 

 
Nieuws van de fractie 
 
Op dit moment zijn we als fractie vooral veel bezig met 
het bijwonen van informatieve avonden waar we 
bijgepraat worden over diverse onderwerpen zoals 
bijvoorbeeld de WMO en projecten in en om het 
centrum. Maar ook gaan we binnenkort als fractie nog 
op bezoek bij de opvang voor Oekraïense vluchtelingen 
om te horen en te zien hoe het daar gaat. 
Voor nu nog niet heel veel nieuws, maar in de volgende 
leeSPost hebben we vast weer meer te melden. 
 
Jasper Knipping 
 

 
Wat is er te doen in mei/juni 

13 mei Regio-overleg 

16 mei  Kerngroep 

18 mei Nieuwe leden avond 

21 mei  Kloppen/Buurten 

7 juni Bestuursvergadering 

10 juni Regio-overleg 

18 juni Kloppen/Buurten 

19 juni SP Familiedag 

  

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. 

http://www.doetinchem.sp.nl/

