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EVEN VOORSTELLEN! 

Onze nieuwe voorzitter:  

 
 

Uit mijn jonge jaren heb ik de wilde 

haren nog overgehouden, maar ze zijn 
niet meer zo opvallend! 

Een groot deel van mijn leven heb ik 
gewerkt als in- en extern adviseur van 

gemeentes. ’Hoe het daar werkt’ weet 

ik dus van binnenuit. Voor de 
bestuurders heb ik altijd met veel 

plezier de rol van luis in de pels 
vervuld, niet altijd tot hun genoegen, 

maar wel met respect, humor en 
meestal in een goede 

verstandhouding. 

Omdat het voor de burgers niet altijd 
even helder is hoe de zaken ’boven 

hun hoofd’ worden geregeld, lijkt het 
mij een uitdaging om hier met de SP in 

Veldhoven de kwaliteit van het 

gemeentelijk beleid te verbeteren. Dit 
gaat het best als je kunt aansluiten bij 

wat er NU bij de mensen leeft in 
Veldhoven. Dus ook al zijn we pas in 

2018 een fractie in de gemeenteraad: 

we kunnen nu toch wel meepraten als 
’actiegroep’. 

Wat gisteren bedacht is, wordt nu in 
praktijk gebracht en is dus weer rijp 

voor verandering… tenzij het zijn 
waarde bewijst! 

Robert Tros 

 
 
 

Onze nieuwe secretaris:   

 
 

Frans van Meer, leeftijd 65 jaar, 

gehuwd, met pensioen na 45 jaar werk 
als Technisch/Commercieel Project- 

manager in de levensmiddelen- 
industrie door geheel Noord- en 

Oost-Europa. 
Hobbies: Toch nog af en toe een 

project runnen als ik eens geen zin heb 

om te gaan vissen, met mijn foto- 
spullen bezig te zijn, of iets in elkaar te 

knutselen. 
Politiek: Van huis uit PvdA, maar na 

het overlijden van Ome Joop den Uyl 

(de laatste echte PvdA’er) overgestapt 
naar de SP, waar ik me prima thuis 

voel.Te bereiken mobiel: 06-37305877 

 

BETAALBARE  ZORG, HET KAN 

WEL! 
Vanuit onze afdeling gaan er 

regelmatig mensen een kijkje nemen 
bij andere afdelingen om nieuwe 

ideeën/inspiratie op te doen en 

informatie in te winnen.                                              
Zo zijn Gerard Schoenmakers en 

Mireille Susetyo naar de afdeling 
Schijndel geweest. Daar had men 

Henk van Gerwen, SP-Tweede 

Kamerlid, uitgenodigd om meer inzicht 
te geven in ons huidige zorgstelsel en 

het heel andere zorgsysteem dat de SP 
voor ogen heeft. 

De regering wil ons namelijk al jaren 
doen geloven dat de zorg 

onbetaalbaar is en dat er daarom  niets 
anders op zit dan keiharde 

bezuinigingen. Maar is dat wel waar?                                                                 

Is de zorg onbetaalbaar geworden?  
Het antwoord is NEE. 

In onderstaande grafiek zie je dat de 
zorgkosten in Nederland ongeveer 

gelijk op gaan met onze buurlanden.  
Verder blijkt de marktwerking sinds 

2000 te zorgen voor een sterke 

verhoging van de kosten! In de VS is 
de marktwerking volledig.... Gaan wij 

die kant op? 
 

  
De SP stelt een veel socialer systeem 

voor dat veel goedkoper is Dit is door 

de rekenkamer ook bevestigd.  
In dit systeem zullen de commerciële 

zorgverzekeraars verdwijnen. Dit heeft 
diverse gunstige gevolgen:                                                                                              

- Financieel: 7 op de 10 gezinnen gaan 

er op vooruit;                                                                                                  
- Artsen gaan samenwerken i.p.v. 

elkaar te beconcurreren;                                                                                    
- Er wordt geen winst gemaakt over de 

rug van de patiënt. 

 
Komend voorjaar start er een 

landelijke campagne over het 
zorgstelsel van de SP. Uiteraard sluit 

SP-Veldhoven zich hierbij aan.    
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Spetters van Veldhoven 4: 

Peter Seuntiëns (70) 

In een prachtige vrijstaande woning in 
‘t Look woont hij samen met zijn vrouw 

Ria. De kinderen zijn de deur uit, en al 
werkt Peter al jaren niet meer voor een 

uurloon, zijn dagen komen uren te 

kort. Hij is altijd in de weer om anderen 
te helpen daar waar hij kan.  

Hij heeft jaren gewerkt als 
psychiatrisch verpleegkundige en zo 

een indrukwekkende loopbaan achter 

de rug. Ria werkte in Eindhoven bij het 
jongerenwerk en daar leerden ze 

elkaar kennen, toen Peter daar als 
projectleider aan de slag ging. Het 

werk bracht hem door heel Nederland 

en geen enkele dag was hetzelfde. Zo 
werkte hij met randgroepjongeren, 

verslaafden, probleemgezinnen en 
andere zwakkeren in de samenleving. 

Ook had hij als maatschappelijk 
werker en jeugdbeschermer veel te 

maken met justitie, de belastingdienst, 

en ook met andere hulpverlenings- 
instellingen. Dit alles heeft hem een 

groot netwerk en veel knowhow 
opgeleverd waarmee hij nog altijd 

(maar nu vrijwillig) mensen helpt die in 

de knel zitten. Hij wil zich niet graag 
binden aan clubjes maar wel iedereen 

met raad en daad bijstaan. Dit doet hij 
zelfs zó graag dat hij geen tijd meer 

heeft om zijn oude hobby’s weer op te 
pakken. Want creatief is Peter ook. In 

zijn huis staan mooie stukjes 

beeldhouwwerk en schilderijen die hij 
zelf heeft gemaakt.  

Toch kan hij kan de batterij weer 
opladen als hij samen met zijn vrouw 

lekker met de camper op de bonnefooi 
Europa verkent.  

Peter is socialist in hart en nieren en 
zowat vanaf het begin van de 

oprichting in Veldhoven SP-lid, “omdat 

de SP de meest sociale partij is, en één 
die niet makkelijk van haar principes 

afvalt”.                                                                                               
Onze afdeling mag altijd bij hem 

aankloppen als wij zijn expertise 
kunnen gebruiken. Daar zijn wij 

uiteraard zeer blij mee; dus we houden 

contact met deze enorme Spetter.  
 

Impressie van het Congres 

Op zaterdag 28 november werd in 
Utrecht weer het jaarlijkse SP-congres 

gehouden. Dit jaar was het niet 
zomaar een congres, het stond in het 

teken van een nieuwe voorzitter en 

daarmee het afscheid van Jan 
Marijnissen. Na 27 jaar vond Jan dat er 

een nieuwe frisse wind moest gaan 
waaien, dat er een nieuwe voorzitter 

moest komen die de partij verder kan 
brengen, iemand die ervoor kan 

zorgen dat we meer leden krijgen, 

meer afdelingen en dus een socialer 
Nederland! 

Die “iemand” is Ron Meijer geworden! 
Sharon Dijkhuizen en Ron Meijer 

hebben het afgelopen jaar flink 

gestreden voor deze functie. Ze zijn 
beiden honderd afdelingen afgegaan 

en hebben hun visie op de partij 
toegelicht. Nadat de stemmen geteld 

waren is Ron door het congres, d.w.z. 
de honderden afgevaardigden van alle 

afdelingen, gekozen.  

Van Jan Marijnissen werd met een 
langdurig applaus afscheid genomen, 

Ron werd met een minstens zo'n lang 
applaus onthaald. Hoewel wij als 
afdeling op 2 november gekozen 
hadden voor Sharon, wensen wij Ron 
Meijer ontzettend veel succes! 
 

 
Ook werden er een flink aantal moties 
en amendementen ingediend en werd 

er gestemd over de zogenaamde 

congresresolutie. Hiervan zijn twee 
belangrijke punten overgenomen: We 
gaan nooit samenwerken met extreem 
rechts – denk aan de PVV -, niet op 

landelijk niveau, niet op provinciaal 

niveau én niet op gemeentelijk niveau. 
Het  andere punt was: vanaf nu wordt  
behoud van het milieu een belangrijk 
thema van de SP; iets waar wij als 

afdeling Veldhoven ontzettend trots en 
blij om zijn! 

Sytze van der Veen 

 

Veldhovense SP-Jubilarissen 

Wist je …? Dat op 1 januari 1980 (!) 
in Veldhoven acht mannen en vrouwen 

lid werden van de SP?  En dat ze dat 
tot op de dag van vandaag nog steeds 

zijn? Zij zijn dus op 1 januari 2016 

precies 36 jaar lid van de SP.  
Wij zijn heel trots op deze rooie 

rakkers van het eerste uur. Het zijn: 
A. Essens 

Cockey Greefkes 
Margot Swevels – van der Looij 

Peter Seuntiëns 

J. Saegaert 
Jan van Hoof 

Annelies Minten 
Marja Rekers 

 

 
Proficiat allemaal en hopelijk blijven 

jullie nog heel lang in goede 
gezondheid in ons midden! 

 
En wist je ook… dat onze afdeling 

en nieuws uit onze afdeling ook op 

internet is te vinden. We hebben een 
eigen site. Klik maar eens op 

www.veldhoven.sp.nl 
 

V

http://www.veldhoven.sp.nl/
http://veldhoven.sp.nl/
http://www.sp.nl/
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