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De SP de grootste! 

 
Wat we gehoopt hadden maar niet 

verwacht, is dat de SP in Veldhoven bij 
de verkiezingen voor Provinciale 

Staten (18 maart) 17.8% van de 
stemmen in de wacht heeft gesleept, 

zodat we de grootste partij van 

Veldhoven geworden zijn. 
De werkgroep die voor de SP 

campagne heeft gevoerd wil dan ook 
iedereen bedanken die zich hiervoor 

mede heeft ingezet.  
 

 

 
 

 
 

Zonder deze fantastische leden die in 

de wijken geflyerd hebben, hadden we 
het niet zo ver geschopt. De 

boodschap van de SP  hebben ze 
duidelijk hebben overgebracht. Ook de 

werkgroep zelf heeft fantastisch werk 
verricht.  

Dit succes smaakt naar meer, dus nu 

samen op naar de verkiezingen voor 
de gemeenteraad in 2018!  

Een geweldige campagne! 
In totaal heeft de werkgroep tijdens elf 
actiedagen campagne gevoerd. De 

campagne werd afgesloten bij de 
supermarkten Emté en Lidl. 

Werkgroeplid Arie Eliëns voegde er 
nog een dag aan toe met een 

persoonlijke actie bij hem voor zijn 

huis. (zie foto hieronder) 
Totaal hebben we een kleine 10.000 

flyers verspreid, alsook 500 sponzen 
en honderd ballonnen. Niet alleen de 

werkgroep was hierbij actief, totaal 24 
Veldhovense SP-Leden hebben hun 

inzet getoond. 

Zoals je in de tabel kunt zien, gingen 
we in Veldhoven ten opzichte van de 

vorige Provinciale Statenverkiezingen 
– die plaatsvonden in 2011 - meer dan 

2,5% vooruit. 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Toen stemdem 2627 (15,1%) 

Veldhovenaren op de SP. Daarna, in 
2012, bij de Tweede 

Kamerverkiezingen stemden 3554 
(14%) Veldhovenaren op de SP. Nu 

haalden we dus bijna 18 %.  

(N.B. Dat 3554 stemmen toch maar 
14% was heeft te maken met het feit 

dat bij de Tweede Kamerverkiezingen, 
zoals gewoonlijk, in totaal veel meer 

kiezers hun stem uitbrachten; de 

opkomst was dus hoger.) 
 

 
 
 

Huisartsen kritisch tegen 

zorgverzekeraars 
Huisartsen uit verschillende delen van 

het land protesteren tegen de steeds 
verdergaande bemoeienis van de 

zorgverzekeraars met het eigenlijke 
werk van de artsen: de behandeling en 

de medicijnen die zij hun patiënten 

geven. 
Eveneens protesteren zij tegen de 

dwingende manier waarop de 
verzekeraars de onderhandelingen 

over contracten met hen. De artsen 

dreigen hun samenwerking met de 
verzekeraars op te schorten, als zij hun 

optreden niet veranderen. 
In hun drang om de kosten van de 

gezondheidszorg te verminderen, 

leggen de verzekeraars de artsen 
steeds grote beperkingen op. Zoals zij 

ook aan ziekenhuizen zware 
voorwaarden trachten op te leggen, en 

ziekenhuizen die daar niet aan kunnen 
voldoen, geen contract aanbieden. 

 

 
z.o.z. 

 

Lijst 
nummer 

Naam partij Aantal  
stemmen 
2015 

Percentage  
stemmen 2015 

Percentage  
stemmen  2011 

1 VVD 2678 17,3 21,5 

2 CDA 2574 16,7 16,7 

3 PVV 1898 12,3 13,9 

4 SP  2753 17,8 15,1 

5 PvdA 1113 7,2 11,9 

6 D66 1893 12,3 8,3 

7 Groen Links 536 3,5 5,2 

8 50Plus 895 5,8 4,1 

9 Partij voor de Dieren 461 3,0 1,6 

10 Platform vrije 
politiek 

18 0,1 - 

11 Stem NL 7 0,0 - 

 12 Lokaal Brabant 266 1,7 - 

13 Libertarische partij 28 0,2 - 

14 ChristenUnie - SGP 225 1,5 1,2 

Overige   0,0 0,2 
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Steeds meer mensen met   

psychische problemen op 

straat 
Onlangs stond het in de krant: ‘Wel 

snijden maar niet investeren in de 

geestelijke gezondheidszorg zorgt 
voor meer verwarde en gewelddadige 

mensen op straat’ (ED 5 februari). 
Door het wegsnijden van 

mogelijkheden voor psychische 

hulpverlening worden we in 
toenemende mate geconfronteerd met 

de ellendige gevolgen van het huidige 
regeringsbeleid, waar VVD en PvdA de 

verantwoordelijkheid voor dragen.  

 
“Wij hebben hiervoor gewaarschuwd 

toen er werd bezuinigd op de 
geestelijke gezondheidzorg (GGZ)” zei 

voorzitter Gerrit van de Kamp van de 
politiebond ACP. “Het probleem heeft 

zich verplaatst naar de straten en 

woonbuurten.” In 2011 moest de 
politie 40.500 keer uitrukken voor 

mensen met psychische problemen. In 
2013 was dit aantal opgelopen naar 

52.000 keer. 

 
Vooral de zich sociaal noemende PvdA 

had dit niet mogen laten gebeuren; het 
tast haar geloofwaardigheid ernstig 

aan. Maar die had al een enorme deuk 
opgelopen toen zij met haar 

kapitalistische tegenpartij, de VVD, in 

het regeringsbootje ging zitten. En bij 
de recente verkiezingen voor 

Provinciale Staten is zij daar de kiezers 
ook zwaar voor gestraft. 
 

Huur te duur 
"Een schril contrast, bijna alle prijzen 

dalen, maar het huren van een huis is 
veel duurder geworden." 

 

De SP is een campagne begonnen om 
de huur stijging in te dammen, want 

op 1 juli staat een nieuwe 
huurverhogingsronde voor de deur. 

Dat zou het derde jaar op een rij zijn. 
Daarmee stapelen de forse 

verhogingen zich op tot een 

prijsstijging van meer dan 10 procent. 
Daarin telt mee dat de huren van 

woningen die vrijkomen voor nieuwe 
bewoners worden opgetrokken met 

gemiddeld 22 procent. 

Steeds meer huurders komen dan ook 
financieel in de knel. Onder hen is een 

groeiend aantal bewoners van 
eengezinswoningen, die meestal in de 

duurdere categorie vallen. 

 
Ook van andere kanten komen 

waarschuwingen, zoals recent van het 
Nibud, de organisatie voor 

budgetvoorlichting. Behalve 
huishoudens op bijstandsniveau, 

kunnen ook traditionele gezinnen met 

één kostwinner, twee of meer 
kinderen en een modaal inkomen 

(35.000 euro), moeilijker rondkomen. 
Al snel komen die maandelijks 

honderden euro's tekort. Als een van 

de belangrijkste oorzaken wijst het 
Nibud naar de almaar stijgende huren. 

 
Volgens de SP moet het roer om, zodat 

de huren betaalbaar blijven. Wij 
verwijten politiek Den Haag dat het 

niet ingrijpt. Het zou de extra 

huurverhoging – die sinds 2013 boven 
de inflatie uitstijgt - uit de wet moeten 

schrappen, "het liefst nog dit jaar". De 
SP heeft er bezwaar tegen dat juist 

mensen met lage inkomens, de 

huurders van de 2,4 miljoen sociale 
woningen, "de rekening krijgen", 

terwijl het vermogen van corporaties 
stijgt: in 2013 van 12,8 miljard euro 

naar 45,3 miljard euro. 

 

MELDPUNT ZORG VELDHOVEN 

 
Sinds medio maart heeft de 
SP-Veldhoven een meldpunt 

zorg. Op de website van 

SP-Veldhoven kun je klikken op 
het telefoontje in de rechter 

kolom waarna je een formulier 
kunt invullen. 

Het is een op provinciaal niveau 

gestarte actie, waarvan de uitkomsten 
zullen worden gebruikt om knelpunten 

te signaleren en deze te gebruiken  

voor voorstellen om de thuiszorg en 
jeugdzorg te verbeteren. Wij hopen 

hiermee bijvoorbeeld ontslagen in de 
zorg tegen te houden of terug te 

draaien. 

Renske Leijten en Tjitske Siderius van 
de landelijke SP ondersteunen de 

meldpuntactie. 
Het meldpunt is niet bedoeld voor een 

hulpvraag, in dat geval verwijzen wij je 
naar de site van SP-Eindhoven 

(eindhoven.sp.nl); daar heeft men een 

hulpdienst. 
 

Uitnodiging regioconferentie 
Op 25 april 2015 is er weer een 

zogeheten regioconferentie. Deze 

Regioconferentie gaat voor een deel 
over verkiezingscampagne, evaluatie, 

stand van zaken provinciale 
onderhandelingen en het middagdeel 

staat in het teken van de campagne 

"Er is genoeg voor iedereen". 

De regioconferentie wordt  gehouden 

in Tilburg. Aanvang 11:00 uur. Zij 
duurt meestal tot 16:00 uur.  

Opgeven via de afdelingsvoorzitter, 
Caro Goudriaan: eindhoven@sp.nl 

Je kunt ook opgeven of je kunt rijden 

of wilt meerijden. 

  

Algemene ledenvergadering 
We zijn in Eindhoven weer een 

algemene ledenvergadering aan het 

plannen. Vermoedelijk op 12 juni 
vanaf 20:00 uur. In het volgende 

inlegvel kom je  de precieze datum te 
weten. 
 

 
Voor vragen rondom de Tribune en bezorg- 
klachten kunt u terecht op 040-2566899 of 

rvitegem@gmail.com 
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