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VAN DE VOORZITTER 

 
Wat een puinhoop is het onder deze regering en deze 
coalitie. Ik weet niet of jullie hetzelfde gevoel delen, maar 
ik weet vaak niet meer of ik verbaasd, kwaad of 
moedeloos ben. In de Tweede Kamer is bij vrijwel ieder 
onderwerp de complete oppositie tegen de coalitie, 
waarbij de coalitiepartijen alle voorstellen van de 
oppositie tegenhouden of hun eigen plannen er 
doordrukken. En dan bekruipt mij vaak de gedachte ‘ben ik 
nou zo slim of zijn zij nou zo dom’, om maar een uitspraak 
van Louis van Gaal te citeren. 
 
Neem nou de nieuwe pensioenwet. De hele oppositie 
heeft grote vraagtekens bij die wet en vraagt om eerst nog 
onderzoek af te wachten waaruit blijkt wat de gevolgen 
zullen zijn. Wij weten wat de gevolgen zijn, namelijk dat 
iedereen een veel groter risico loopt om erop achteruit te 
gaan met dat casinopensioen. Maar de coalitie van VVD, 
CDA, D66 en CU denderen gewoon door en zetten zelfs 
andere belangrijke debatten opzij om dit erdoor te 
drukken. Wij, de SP, hebben achteraf vaak gelijk en dat zal 
in dit geval ook blijken als deze wet toch aangenomen 
wordt door de Tweede en Eerste Kamer. Toch wordt het 
tegengeluid steeds groter en jij kunt daarbij ook helpen 
door een email aan Kamerleden van de coalitie en 
GroenLinks en de PvdA te sturen via de link: 
doemee.sp.nl/content/stop-het-casinopensioen. 
 
En dan de energiecrisis en het prijsplafond. op het 
moment dat ik dit schrijf, lijkt het er sterk op dat het 
prijsplafond er toch niet gaat komen in januari. Want de 
energiebedrijven krijgen het niet voor elkaar, zeggen ze. 
Zijn wij nou zo slim of zijn zij nou zo dom? Het wordt dus 
nog belangrijker dat we ze per direct nationaliseren. Dus 
moeten we de komende tijd nog een tandje bijzetten bij 
het ophalen van steun voor het nationaliseren van onze 
energie. In de afdeling gaan we wekelijks de straat op en 
de buurt in om handtekeningen op te halen. Inmiddels zijn 
we landelijk de 60.000 al ruim voorbij, maar dat kunnen en 
moeten er nog veel meer worden. 
 
‘Laat je woede hand in hand gaan, met het goede dat je 
doet’. Dat lukt in onze afdeling heel goed. Ik zie steeds 
meer van onze leden meedoen, op straat, op social media, 
in het bestuur, in de raad én tijdens een zeer geslaagde 
ledenavond met Jasper van Dijk. 
Doe jij ook mee? 
 
Hartelijke groet,  
 
Hans Boerwinkel  
 
06-38763798  
hansboerwinkel.sp@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 

GESLAAGDE GEZELLIGE LEDENAVOND  
MET JASPER VAN DIJK 
 
Voeding voor het lichaam en voeding voor de geest, 
overgoten met een muzikaal sausje. Dat was kort 
samengevat de gezellige jaarlijkse ledenavond van SP 
Doetinchem op 24 oktober. We hadden twee speciale 
gasten: ons Tweede Kamerlid Jasper van Dijk en Mathijs 
ten Broeke, voormalig SP-wethouder uit Zutphen. 
 
We begonnen de avond door eerst lekker samen eten, 
met gerechten gemaakt door leden van de afdeling. En 
omdat we de 50e verjaardag van de SP niet genoeg 
kunnen vieren, sloten we dat gedeelte af met koffie en 
toepasselijk gebak. 
 

 
 
Na de koffie heeft Jasper van Dijk ons o.a. verteld over de 
situatie rondom de oorlog in Oekraïne, over asiel en over 
koopkracht. Er ontstond een levendige discussie over de 
standpunten van de SP rondom de oorlog, over Poetin en 
hoe de wapenindustrie de enige winnaar is. Ook de 
opvang van asielzoekers en hoe we dat beter en eerlijker 
kunnen organiseren en verdelen in Nederland kwam ter 
sprake. En natuurlijk ook de lopende “koopkracht-actie” 
en de volkspetitie die we daarvoor gestart zijn. 
 
Natuurlijk gaat een ledenavond in Doetinchem niet alléén 
over inhoud. Tijdens een hilarische Pubquiz gingen onze 
leden in 4 teams fanatiek met elkaar “de strijd” aan om 
zoveel mogelijk punten te scoren bij de vragen over o.a. 50 
jaar SP, de SP in Doetinchem en onze gast Jasper van Dijk. 
Kers op de taart was het muzikale slot. Jasper van Dijk, 
Mathijs ten Broeke en Hans Boerwinkel lieten de “Bart van 
Kent – band” herleven. Samen speelden ze onder andere 
de SP-strijdliederen, “Een mens is meer” en “Een fonds 
voor ons allen”, die uit volle borst werden meegezongen. 
 
Het was al met al een zeer geslaagde avond. 
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VAN DE FRACTIEVOORZITTER 
Allereerst wil ik zeggen dat ik trots ben op de partij; 50 
jaar opkomen voor de mensen en niet het groot kapitaal. 
Het groot kapitaal pakken we aan, dat zit in ons DNA .  
Nu kom ik even terug op de lokale ontwikkelingen in de 
raad. We hebben de laatste raadsvergadering een paar 
voorstellen ingediend die glansrijk de shredder ingedaan 
werden. We hadden het voorstel om de energietoeslag te 
verhogen tot een inkomensgrens van 130% van het sociaal 
minimum. We kennen in Doetinchem ongeveer 2000 
huishoudens die in (energie-)armoede leven. Het 
antwoord kwam erop neer op: “er zijn landelijke 
regelingen en wanneer er financieel problemen zijn kan de 
gemeente daarin hulp bieden” 
Ook deden we een voorstel om als gemeente iets te doen 
met de locatie De Kruisberg. Deze locatie staat vanuit het 
Rijk te koop voor elke willekeurig ontwikkelaar of ander 
vermogend persoon. Er zijn wat richtlijnen opgenomen 
waar rekening mee moet worden gehouden, maar dit zijn 
dus alleen richtlijnen. De investeerder moet een plan 
maken en die gaat getoetst worden of het financieel 
haalbaar zou zijn. Het risico bestaat dus dat we onze rijke 
culturele en historische waarde hier op de locatie gaan 
kwijtraken. We hebben gevraagd om te onderzoeken wat 
de mogelijkheden voor de gemeente zouden kunnen zijn 
maar hebben hier 0 steun in gekregen.  

Helaas krijgt de SP heel vaak achteraf 
gelijk. Maar goed, er staan weer 
verschillende voorstellen op de agenda 
om in te brengen tijdens de 
behandeling van de begroting op 10 
november. Ik zal in de volgende 
leeSPost hier een verslag van doen. 
 
Jasper Knipping 

 

LEDENVERGADERING 
Graag herinneren we je aan de ledenvergadering op 
maandagavond 14 november. 
We bespreken dan onder andere de conceptversie van 
Heel de Mens, de kandidatenlijst en het verkiezings-
programma voor de Provinciale Statenverkiezingen in 
2023. De volledige agenda en de locatie staan in de 
uitnodiging die je als het goed is al eerder hebt ontvangen. 
Is dit niet het geval laat het ons dan weten. We vragen je 
om je van tevoren aan te melden door een bericht te 
sturen naar doetinchem@sp.nl of via bijvoorbeeld 
whatsapp naar 06-38763798 
 

VOLKSPETITIE: NATIONALISEER ONZE ENERGIE 
Al ruim 60.000 mensen tekenden de volkspetitie voor het 
verlagen van de rekening en nationaliseren van de 
energie. Maar er is meer nodig en daarom zijn we zowel 
landelijk als lokaal volop in actie.  

 
Zo zijn we iedere week op straat en in de wijken te vinden 
om daar met de mensen in gesprek te gaan over de  
gestegen energiekosten en handtekeningen op te halen 

 
 
 
 
 
 
 
voor onze volkspetitie . Aan de deur zijn veel mensen het 
met ons eens dat we weer zelf zeggenschap over onze 
energie moeten krijgen. In de afgelopen weken werd de 
volkspetitie dan ook in Doetinchem vol overtuiging door 
velen ondertekend. 

Heb jij onze petitie ook al getekend en gedeeld? Samen 
kunnen we ervoor zorgen dat de energierekening 
omlaaggaat en we weer zeggenschap hebben over onze  
eigen energie! -> sp.nl/volkspetitie  
 

KOSTEN OMLAAG TOUR 
Door het hele land organiseren we bijeenkomsten met 
verschillende sprekers en Kamerleden van de SP 
bespreken we tijdens de “Kosten Omlaag Tour” wat we 
samen kunnen doen om te zorgen dat de kosten dalen en  
de lonen, de uitkeringen en de AOW stijgen. In onze regio 
worden bijeenkomsten gehouden in Zutphen, Apeldoorn, 
Nijmegen en Ede.  
Ga voor meer informatie en om je aan te melden naar 
kostenomlaag.sp.nl/#bijeenkomsten.  Neem ook gerust 
mensen uit je omgeving mee die het met ons eens zijn, of 
ook juist mensen die nog twijfelen of het een goed idee is 
om te nationaliseren 

Wat is er te doen in november / december 

november Wekelijks kloppen / buurten 

8 november Bestuursvergadering 

11 november Regio-overleg 

14 november Ledenvergadering 

6 december Bestuursvergadering 

9 december Regio-overleg 

12 december 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. 
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