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SP-lijsttrekker Hans Boerwinkel: 

‘DE GEMEENTE MOET 
MEER NAAST DE 
MENSEN STAAN’

Fractievoorzitter Hans Boerwinkel voert 
opnieuw de SP-lijst aan in Doetinchem. De 
medewerker van de Tweede Kamerfractie 
van de SP ziet veel goed gaan in zijn ge-
meente. ‘Maar er valt ook nog heel wat te 
verbeteren. De gemeente moet meer naast 
de mensen staan in plaats van tegenover.’

 › Leg eens uit…
‘We horen te vaak dat er vanuit wantrou
wen met mensen wordt omgegaan. Bij 
Laborijn, de sociale dienst, krijgen veel 
mensen het gevoel niet geloofd te worden. 
En vanuit de WMO kunnen mensen ineens 
van alles weer zelf, alsof ze spontaan gene
zen zijn. De woorden maatwerk en ‘eigen 
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kracht horen we veel te vaak. Ze worden 
als excuus gebruikt om binnen budget te 
blijven. Maar het moet gaan om wat iemand 
daadwerkelijk kan en nodig heeft! Er is dus 
zowel voldoende geld nodig als een cultuur
verandering.’  

 › Is er dan onvoldoende budget?
‘Als je bijvoorbeeld miljoenen kunt steken 
in de binnenstad is er budget genoeg. Het 
is een kwestie van kiezen. Wij vinden ook 
dat je moet investeren in de binnenstad en 
dat Doetinchem aantrekkelijk moet zijn 
om te wonen, werken en winkelen. Maar 
dat kan ook met de helft van het geld. De 
andere helft houd je dan over voor bijvoor

beeld armoedebeleid, cultuur of (thuis)
zorg. Daarnaast zijn er andere manieren 
om ondernemers te helpen een fatsoenlijke 
boterham te verdienen, zoals het parkeren 
eenvoudig en goedkoop maken. 

 › Je zegt dat het in Doetinchem best goed 
gaat. Licht eens toe…
‘Als SP gaan we regelmatig langs de deuren 
om mensen te vragen hoe het gaat en 
wat hen bezig houdt. Dan weten we waar 
we ons hard voor moeten maken. We 
horen veel van mensen dat ze hun buurt 
prettig vinden of blij zijn met het groen. 
En we merken dat mensen vaak trots 
zijn op hun buurt, hun voetbalclub, hun 
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vrijwilligerswerk. Veel mensen zetten zich 
niet voor zichzelf in, maar voor elkaar. 
Dat is heel mooi. En waar ze verbetering 
willen, merken wij gelukkig dat ze steeds 
vaker zelf in actie komen, zeker als ze 
daarbij ondersteund worden. Dan boeken 
ze ook mooie resultaten. Zoals in de 
Weustenstraat, waar bewoners met steun 
van de SP een zwartboek gemaakt hebben 
en voor elkaar kregen dat verhuurder 
Sité hun eisen heeft meegenomen in het 
renovatieplan.’   

 › En waar gaan we verbeteringen zien als 
het aan de SP ligt? 
‘Wij zetten ons in voor alle mensen in 
 Doetinchem, maar vooral voor de mensen 

ONZE TOP 5:

3. NAOMI WARTENBERG
Naomi is afgestudeerd 
apotheker en zelf
standig ondernemer. 
Ze combineert haar 
raadslidmaatschap 
met een promotie
onderzoek. ‘Zorg is 
geen markt. Niemand 
wil telkens andere ver
zorgers. Een sociaal 
Doetinchem betekent 
voor mij: goede zorg 
voor iedereen!’

4. SIPKE HUBERS
Sipke, de activist, 
vindt het belangrijk 
om op straat te zijn, 
contact te houden 
met mensen en weten 
wat er leeft in de 
samen leving. ‘Soms 
zie je aan de kleding 
hoeveel geld mensen 
in de portemonnee 
hebben. Ik wil knokken 
tegen armoede.’

5. GERA MATOBO
Gera uit Gaanderen 
is afdelingsvoorzitter, 
heeft kunstgeschie
denis gestudeerd 
en is werkzaam als 
accountmanager. 
‘Niets is onmogelijk 
als gewone mensen 
de gang van zaken 
die van bovenaf wordt 
opgelegd, niet meer 
pikken.’

1. HANS BOERWINKEL
Hans, de fractievoor
zitter en lijsttrekker, is 
medewerker van de 
Tweede Kamerfrac
tie van de SP in Den 
Haag. ‘Het is tijd voor 
een gemeente die 
naast haar inwoners 
staat in plaats van 
tegenover hen.’

2. MARIJKE RÜTTEN-
KEMPERMAN
Marijke is onze auto 
en motorsportfanaat 
uit Wehl. Ze is raads
lid en heeft in de 
 ouderenzorg gewerkt. 
‘Zo lang het kan en 
mensen dat ook wil
len, moeten ze thuis 
kunnen blijven wonen. 
Maar dan moeten we 
wel regelen dat er 
voldoende zorg is en 
voorzieningen zijn.’

>> die zichzelf moeilijk kunnen redden. Bezui
nigingen op het armoedebeleid accepteren 
we niet en draaien we terug, thuiszorg
medewerkers zijn geen pingpongballen en 
de zorgvragers krijgen wat ze nodig hebben. 
Ouderen en minder validen moeten vrij 
kunnen reizen met het openbaar vervoer. 
En verder gaan we knokken voor voldoende 
betaalbare sociale huurwoningen, ook voor 
jongeren, en willen we een aantrekkelijke 
binnenstad waar parkeren goedkoop is, 
ondernemers de ruimte hebben, en waar 
mensen zich prettig voelen en graag komen. 

 › Tot slot, waarom zouden de mensen uit 
Doetinchem 21 maart SP stemmen?
‘Wij zeggen wat we doen en doen wat we 

zeggen. De SP is een partij van woorden én 
daden. We zijn actief in de buurten samen 
met bewoners. En wat we horen, nemen we 
mee naar de gemeenteraad. Wij vinden dat 
iedereen een eerlijke kans verdient, maar 
vooral dat iedereen op een gelijke manier 
behandeld moet worden. Dat vraagt om een 
gemeente die naast haar inwoners staat 
en niet tegenover hen. Veel mensen voelen 
een afstand tussen henzelf en de politiek, 
maar ook tussen mensen onderling. Dat 
zorgt voor hokjesdenken en voedt de angst 
voor de ander. Wij zeggen: tijd voor een 
alternatief. Voor jezelf voor elkaar en voor 
Doetinchem.’ •

‘Bezuinigingen op het armoedebeleid 
accepteren we niet en draaien we terug’
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• MEER BETAALBARE EN 

KWALITATIEF GOEDE SOCIALE 
HUURWONINGEN, VOORAL 
VOOR JONGEREN.

• EENVOUDIG EN GOEDKOOP 
PARKEREN IN HET CENTRUM 
VAN DOETINCHEM. 

• VRIJ REIZEN (MET DE  
65+ BUS.)

• FATSOENLIJK LOON EN 
ZEKERHEID VOOR (THUIS)
ZORGMEDEWERKERS EN 
GOEDE ZORG VOOR MENSEN 
DIE EROP AANGEWEZEN ZIJN.

• EERLIJKE VERDELING VAN DE 
LOKALE LASTEN.

HIER ZIJN WE TROTS OP!

• Bewoners van de Weustenstraat, 
ondersteund door de SP, hebben met 
een zwartboek voor elkaar  gekregen 
dat verhuurder Sité hun eisen heeft 
meegenomen in het al bestaande 
renovatieplan.

• Na een jarenlange strijd delen we 
Twixen uit op het station, om samen 
met de reizigers te vieren dat er 
eindelijk dubbelspoor komt in de 
Achterhoek.

• De SPfractie heeft ervoor gezorgd dat 
het stembureau in Fort Garry Horse 
op de Hoop niet gesloten wordt, zodat 
de mensen in hun eigen buurt kunnen 
blijven stemmen. 

• We mobiliseerden meer dan 100 
mensen voor de landelijke actiedagen 
van het Nationaal Zorgfonds.

• Werken zonder loon en onder slechte 
omstandigheden bij Stichting Sent 
is onderzocht en aan de kaak gesteld 
waarna de gemeente Doetinchem de 
samenwerking heeft beëindigd. 

fo
to

 H
ar

ol
d 

J 
W

ilk
e©

• In de wijk de Hoop zorgen we er samen 
met de mensen voor dat de snelheid 
omlaag gaat.

• In de gemeenteraad hebben we de 
bezuiniging op het armoedebeleid 
teruggedraaid.

• We hebben de leerkrachten uit het 
basisonderwijs tijdens de verschillende 
acties een hart onder de riem gestoken. 

• De arbeidsvoorwaarden van de 
thuiszorgmedewerkers van BiOns 
worden gerespecteerd en nageleefd. Dit 
is afgedwongen door de medewerkers 
en de SP samen.

• Samen met de medewerkers van 
de sociale werkplaats hebben we 
actie gevoerd voor fatsoenlijke 
arbeidsvoorwaarden en een CAO.



‘De crisis is voorbij’ hoor ik de hoge 
heren in Den Haag vaak zeggen. 
Maar voor wie precies vraag ik me 
dan af? Wel voor de grote bedrijven 
en miljonairs, maar niet voor de  
gewone mensen die afgelopen jaren 
de klappen van de crisis hebben 
opgevangen.

Het is tijd voor een menselijk en  
sociaal alternatief. Ik geloof dat het 
kan! Ik geloof in een Nederland waar 
niet de pakkenwatjepakkenkan 
managers het voor het zeggen  
hebben, maar de mensen. Waar niet 
de snelle winsten van grote bedrijven 
voorop staan, maar ons algemeen 
belang: veilige buurten, goede zorg 
en betaalbare woningen voor 
iedereen.

Op 21 maart kunnen we hier samen 
voor kiezen. Dan zijn de gemeente
raadsverkiezingen. Ga dus naar de 
stembus en steun ons sociaal alter
natief. Kies voor elkaar. Kies SP!   

Kan ik op u rekenen?

Lilian Marijnissen
Fractievoorzitter SP

KIEZEN
VOOR
ELKAAR

naam  

adres en huisnr. 

postcode en woonplaats  

email 

telefoonnummer 

Wilt u ons helpen?  
Dat kan op verschillende manieren. Van een poster tot een bijdrage. Ga naar 
doemee.sp.nl of vul hier uw gegevens in. Dan nemen we snel contact met u op. 

Stuur deze bon op naar: SP, Antwoordnummer 407, 3800 VB Amersfoort

Fo
to

 R
ob

 N
el

is
se


