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LeeSPost Doetinchem  
 

VAN DE VOORZITTER 

 
De zomervakantie is weer voorbij, of het reces zoals ze 
dat in de Raad en in de Kamer noemen. Nou is reces niet 
bepaald hetzelfde als vakantie. Zoals jullie weten werk ik 
in de Tweede Kamer en dan krijg ik nogal eens de 
opmerking “lekker hoor, zo’n reces van twee maanden”. 
Maar net als de meeste werkenden heb ik drie weken 
vakantie gehad. En dat was overigens helemaal prima! Ik 
hoop dat jullie ook op de een of andere manier genoten 
hebben van de zomer. 
 
Daarnaast was het nou niet bepaald een rustige zomer, 
dat zullen jullie vast met me eens zijn. De ene crisis 
volgde de andere op. Maar de crisis waar de meeste 
mensen zich nu grote zorgen om maken, is toch wel de 
koopkrachtcrisis, blijkt ook uit onderzoek van 
EenVandaag. En dan vooral de enorm gestegen 
energieprijzen.  
 
In de laatste LeeSPost voor de zomer schreef ik al dat de 
SP met een nieuwe landelijke campagne was begonnen. 
Onze afdeling is volop met deze ´Kostenomlaag-
campagne’ aan de slag gegaan om de koopkrachtcrisis 
aan te pakken, door wekelijks met mensen in gesprek te 
gaan. Daarover verderop in deze LeeSPost meer. 
En ook de komende tijd zullen we ons veel met deze 
campagne blijven bezighouden.  
 
Ook na 17 september blijven we volop bezig met deze 
crisis. Er worden hierover tot het einde van het jaar, 
door het land verspreid, nog 30 lokale avonden 
georganiseerd. Daar zullen we ook verdere plannen 
maken om ervoor te zorgen dat mensen niet afgesloten 
worden van energie en hun huis niet uitgezet worden. 
Dat doen we met lokale vreedzame ´verzetsgroepen´ en 
natuurlijk ook binnen de gemeenteraad. 
 
Als je afgesloten dreigt te worden, of uit huis gezet, 
neem dan contact met ons op. En ook als je wilt helpen 
voorkomen dat mensen uit huis worden gezet kun je 
contact met ons opnemen. 
 
Natuurlijk is dit niet het enige wat we lokaal doen. We 
komen met een groep actieve leden ook maandelijks bij 
elkaar. De laatste tijd sluiten steeds meer leden zich 
hierbij aan. Ook jij bent van harte welkom om samen 
over een betere toekomst te praten en mee te doen! 
 
Hartelijke groet,  
 
Hans Boerwinkel  
 
06-38763798  
hansboerwinkel.sp@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 

17 SEPTEMBER: PRINSJESDAGPROTEST 
 

 
 
Het kabinet laat mensen keihard vallen. Op 
Prinsjesdag worden de plannen voor het komende 
jaar gepresenteerd en het kabinet heeft nu al laten 
weten dit jaar niets meer te zullen doen om de 
koopkracht voor mensen te verbeteren.  
Daarom komen we het weekend voor Prinsjesdag, op 
zaterdag 17 september in Den Haag, in actie. Er moet 
NU een noodplan komen om de kosten omlaag te 
brengen.  
 
Kom ook naar het PrinsjesdagProtest! 
 

 
• Wat: PrinsjesdagProtest! 
 
• Wanneer: Zaterdag 17 

september 
Start om 13:00 uur 

 
• Waar: Koekamp in Den Haag 
 
 

 
De SP-afdelingen Doetinchem, Zutphen en Apeldoorn 
hebben een bus geregeld om gezamenlijk naar Den 
Haag te reizen. 
Op het moment dat je dit leest is de bus waarschijnlijk 
helemaal vol, maar als je toch nog naar Den Haag wilt, 
laat dat dan wel even weten, want misschien valt er 
nog een plaatsje vrij. 
Meld je aan via kostenomlaag.sp.nl/bus of door een 
mail te sturen naar doetinchem@sp.nl  
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OOK IN DE ZOMERVAKANTIE: 
KOOPKRACHTCAMPAGNE  
Zoals in het stukje van de voorzitter al te lezen was, 
zijn we ook tijdens de zomervakantie druk in de weer 
geweest met de koopkrachtcampagne.  
 
Wanneer het kabinet blijft wegkijken en dit jaar niets 
meer doet om de koopkracht te herstellen, zullen 1,3 
miljoen mensen volgend jaar in armoede leven en 1 
op de 10 kinderen in armoede opgroeien. Dit terwijl 
de economie groeit, de grote bedrijven enorme 
winsten maken en de superrijken alleen maar rijker 
worden. Het is nu echt genoeg! De kosten moeten 
omlaag en de lonen, uitkeringen en AOW omhoog. 
 
In de hele gemeente hebben we posters opgehangen 
en koopkrachtkranten verspreid om onze 
‘Kostenomlaag-campagne’ zo veel mogelijk onder de 
aandacht te brengen.  
 
Met de “Boodschappenlijst voor Rutte” stonden we 
op verschillende plekken in Doetinchem, Wehl en 
Gaanderen. Inwoners konden hierop hun boodschap 
aan premier Rutte achterlaten en daar werd massaal 
gebruik van gemaakt.  
De boodschappenlijsten van alle afdelingen samen 
zullen gebruikt worden tijdens het Prinsjesdagprotest 
op 17 september, samen zullen zij de langste 
boodschappenlijst ooit vormen. 
 
Tijdens de gesprekken met inwoners bleek dat velen 
zich zorgen maken over de hoge kosten en of zij straks 
hun rekeningen nog kunnen betalen, maar mensen 
zijn ook boos over het jarenlange afbraakbeleid en 
vinden dat het tijd is dat Rutte opstapt. Heel veel 
mensen steunden dan ook ons noodplan om de 
koopkracht nog in 2022 te herstellen. 
 

  

 
 
 
 
 
 

 
KERNGROEP: DOE MEE 
De kerngroep is het kloppende hart van elke SP-afdeling 
en bestaat uit alle actieve leden, het bestuur en de 
fractie. De actieve leden vormen de basis van al het werk 
van de SP. 
 
In Doetinchem hebben we een kerngroep om trots op te 
zijn: Er heerst een goede onderlinge sfeer en de mensen 
zijn zeer betrokken.  

Elke maand komt de kerngroep bij elkaar tijdens de 
kerngroepavond. Daar praten we over de plaatselijke en 
landelijke politieke actualiteiten en bedenken samen 
plannen voor acties, zoals bijvoorbeeld nu tijdens de 
koopkrachtcampagne, of voor lokale acties wanneer daar 
aanleiding voor is. 
 
Wil je ook af en toe een paar uur op een leuke manier 
actief zijn en meepraten? Je bent van harte welkom om 
eens langs te komen bij een bijeenkomst, of wanneer je 
liever eerst meer informatie wilt, contact op te nemen 
met Belinda Stinissen (06-14634574)  
 

Wat is er te doen in september/oktober 

17 september Prinsjesdagprotest 

19 september Bestuursvergadering 

24 september Kloppen/ Buurten 

3 oktober Bestuursvergadering 

22 oktober  Kloppen/ Buurten 

24 oktober 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. 


