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LeeSPost Doetinchem  
 

VAN DE VOORZITTER 

 
Een hete herfst, een koude winter. Allebei zou wel eens 
waar kunnen worden. Er is toenemende onrust onder de 
mensen. En dat is ook niet gek, want dit kabinet stapelt 
crisis op crisis, zonder met echte oplossingen te komen. 
Maar we kunnen ook niet verwachten dat degenen die al 
die crises hebben veroorzaakt, deze ook zelf weer zullen 
oplossen. 
 
Als partij zijn we al de hele zomer bezig met onze 
‘Kostenomlaag-campagne’. Op de partijraad van 1 oktober 
jl. hebben we besloten om de komende maanden volop 
door te gaan met deze campagne en ons daarbij vooral te 
richten op het drastisch omlaag brengen van de 
energiekosten. Tegelijkertijd eisen we dat als er miljarden 
in de energiebedrijven gepompt worden, we daar 
zeggenschap voor terugkrijgen. Met als uiteindelijk doel 
om deze bedrijven te nationaliseren. De SP is vanaf het 
begin tegen het privatiseren van de energiebedrijven is 
geweest. Er is nu een grote kans om dat wat vóór ons allen 
is, ook weer vàn ons allen te maken. 
 
De stikstofcrisis is een andere grote crisis die voor veel 
mensen direct en voor anderen indirect grote gevolgen 
heeft. Boeren zijn terecht boos over hoe er met hen 
omgegaan wordt, wat niet wil zeggen dat alle manieren 
waarop ze hun boosheid uiten okay zijn. 
 
Onrust is er niet alleen dichtbij, maar ook verder weg. En 
dat heeft ook invloed op ons leven. Zoals de terechte 
opstand in Iran, Bolsonaro die dreigt met geweld in 
Brazilië, de aanhoudende oorlog in Oekraïne en de 
dreiging met atoomwapens door Poetin. Het brengt 
allemaal onrust die ook in ons land voelbaar is. 
Ons Kamerlid Jasper van Dijk komt daar op 24 oktober in 
de Anna Hoeve over vertellen. 
 
Onze lokale afdeling zal de komende maanden dan ook 
doorgaan met acties binnen en buiten de raad. Om samen 
de druk op het kabinet te verhogen en om er bijvoorbeeld 
voor te zorgen dat mensen niet uit huis gezet worden. Wat 
ons betreft had dit kabinet er al nooit mogen komen, 
alleen al vanwege het toeslagenschandaal, dus laten we 
nu eindelijk afrekenen met Rutte. 
 
Ik praat graag verder met jullie tijdens de ledenavond op 
24 oktober of bij een andere activiteit of bijeenkomst. 
 
Hartelijke groet,  
 
Hans Boerwinkel  
 
06-38763798  
hansboerwinkel.sp@gmail.com 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
Op maandagavond 24 oktober organiseren we een 
gezellige ledenavond voor jou en je eventuele partner. We 
beginnen om 18.00 uur met gezellig samen eten, daarna 
zal Jasper van Dijk vertellen over o.a. de oorlog in 
Oekraïne en asiel. We sluiten de avond af met een drankje 
en een leuke en verrassende activiteit.  
 
We vragen je wel om je vooraf aan te melden. Dit kan 
door een email te sturen naar doetinchem@sp.nl  Vermeld 
hierin of je met 1 of 2 personen komt. Als je wel wilt 
komen maar niet mee wilt eten geef dit dan ook in de 
email aan, het is fijn wanneer je dan om 19.15 uur 
aanwezig bent. 

 
SP OP DE 50PLUS-BEURS 
Op 16 september was onze Eef Diepenbroek samen met 
andere SP’ers aanwezig op de 50PlusBeurs in de Jaarbeurs 
in Utrecht. 

Eef: “We zijn daar in gesprek 
gegaan met de bezoekers over 
de enorme stijging van de 
energieprijzen en 
boodschappen en hebben hen 
gevraagd of ze het hoofd nog 
boven water kunnen houden. 
Veel mensen gaven aan dat ze 
bang zijn en vrezen dat ze de 
rekeningen niet meer kunnen 
betalen en in de kou moeten 
zitten. We kregen veel bijval 

voor onze voorstellen om de koopkracht te herstellen en 
bezoekers hebben de protestbrief getekend. Ook hadden 
we een lijst opgehangen waar ze een boodschap voor 
Rutte konden schrijven. Een leuke dag, maar ook triest dat 
er steeds meer mensen aan de kant komen te staan. 
Daarom moeten we doorgaan met de strijd, want ieder 
mens heeft recht op een leven zonder armoede!” 

mailto:doetinchem@sp.nl
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VAN DE FRACTIEVOORZITTER 
 
Het leven wordt duurder en duurder, terwijl het voor 
heel veel mensen nu al niet meer mogelijk is om rond te 
komen. Zoals ik in de leeSPost van juli al schreef hebben 
wij in de gemeenteraad vlak voor de zomer een voorstel 
gedaan, om ervoor te zorgen dat een grotere groep 
mensen de energietoeslag zou kunnen krijgen. Ons 
voorstel was om de inkomensgrens te verhogen naar 
130% van het sociaal minimum én daarnaast de 
aanvraag van de energietoeslag weer mogelijk te 
maken. Dat laatste omdat de wethouder het loket voor 
de aanvraag van de energietoeslag al gesloten had, 
terwijl mensen in heel veel andere gemeenten hun 
energietoeslag gewoon konden blijven aanvragen. 
Helaas is dit voorstel van de SP niet aangenomen.  
 
Jullie kennen de SP natuurlijk als de partij die niet 
opgeeft of zich uit het veld laat slaan. Daarom willen wij 
per 1 november een meldpunt opzetten. Iedereen die 
tegen problemen aanloopt, hun rekeningen niet kunnen 
betalen of zelfs uit huis dreigen te worden gezet, 
kunnen dat bij het meldpunt aangeven. We hebben ook 
een voorstel in de gemeenteraad ingediend om 
huisuitzettingen, die het gevolg zijn van de extreem 
hoge inflatie, te voorkomen. Je raadt het al, ook dit 
voorstel werd door de rest van de partijen, van links tot 
rechts, weggestemd. Als we meldingen krijgen van 
mensen die uit huis dreigen te worden gezet, zullen we 
zowel binnen als buiten de raad actie ondernemen om 
dit te voorkomen.  

 
Laten we samen de schouders 
eronder zetten en mensen in 
problemen helpen en ondersteunen. 
 
 
 
Jasper Knipping 
 

 
SP 50 JAAR 
 
Op zaterdag 22 oktober bestaat de SP 50 jaar. Dat 
willen we niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Tijdens 
een feestelijke bijeenkomst in de Moed wordt de 
concepttekst van ons geactualiseerde 
beginselprogramma 'Heel de Mens' door Ronald van 
Raak gepresenteerd. Van iedere afdeling mag er een lid 
naar de bijeenkomst, voor Doetinchem zal Benno Woud 
daar aanwezig zijn.  
De bijeenkomst is van 11.00 uur tot 13.00 uur online te 
volgen. Alle SP-leden krijgen hierover nog per email een 
uitnodiging met een link naar de online uitzending. 

 
 
 
 
 
 
 

SP DOETINCHEM BIJ HET PRINSJESDAGPROTEST 

 
Op 17 september vertrokken we ’s ochtends vroeg met 
een bus vol SP’ers en sympathisanten, via Zutphen en 
Apeldoorn, naar het PrinsjesdagProtest in Den Haag. Met 
duizenden anderen stonden we op de Koekamp en onze 
boodschap daar was duidelijk: Nu is het genoeg! Nog dit 
jaar moet de koopkracht omhoog! 
 
Er waren toespraken van o.a. Lilian Marijnissen, regisseur 
Eddy ter Stal en Linda Vermeulen van de FNV. 
De lijst met de boodschappen van mensen uit het hele 
land aan Rutte werd uitgerold en bleek bijna 200 meter 
lang te zijn! 
Voorzien van spandoeken en protestborden liepen we 
door het centrum van Den Haag, langs het ministerie van 
Financien en het Binnenhof.  
We gaven met duizenden een duidelijk signaal: Pak de 
winsten, verlaag de rekening. Samen kunnen we hiervoor 
zorgen. Samen gaan we dit winnen! Onze strijd gaat door. 

Wat is er te doen in oktober / november 

14 oktober Regio-overleg 

22 oktober  Kloppen/ Buurten 

22 oktober 50 jaar SP 

24 oktober Gezellige ledenavond 

8 november Bestuursvergadering 

11 november Regio-overleg 

14 november Ledenvergadering 

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. 


