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Van links naar rechts:  Jack van Limpt, Robert Tros, Aart van Zutphen, Arie Eliëns, Sytze van der Veen, Frans van Meer, Mireille 
Susetyo en Rob van den Bercken. 
  

 

Meet  the  SPetters  van 

Veldhoven! 
 
Onbekend maakt onbemind. Dus vanaf 
deze maand willen wij in elk nieuwsbrief u 
kennis laten maken met Veldhovense 
SP-ers in al hun verscheidenheid van 
leeftijd, hobby’s en levensloop. 
We starten deze nieuwe rubriek met het – 
zie hierboven - voorstellen van de vaste 
leden van onze werkgroep.  
Een leuk, gevarieerd clubje met allemaal 
verschillende kwaliteiten die elkaar mooi 
aanvullen. 
Onze vergaderingen zijn meestal in ‘t 
Tweespan in Zonderwijk en daarnaast 
hebben we veel mailcontact en 
SP-gerelateerde activiteiten samen.  
Maar ook een drankje samen na afloop van 
de vergadering hoort er altijd bij. 
Wij worden ook bijgestaan door andere 
werkgroepmensen, die incidenteel 
aanschuiven als het over hun vakgebied 
gaat, om zo meer kennis en info te 
bemachtigen. 
Lijkt het je leuk om aan te sluiten, meld je 
gerust en dan kunnen we samen 

bespreken waar je je bij kan inzetten, wat 
bij je past. Er is voor iedereen wel iets te 
doen ook al heb je weinig tijd. 
Zo kun je bijvoorbeeld niet alleen 
cursussen volgen om je klaar te stomen 
voor de gemeenteraad maar ook helpen bij 
een SP-hulpdienst, actie voeren, 
campagnes ondersteunen, flyeren, de 
Tribune in uw eigen wijk rondbrengen, 
handtekeningen opohalen of 
buurtonderzoeken doen, informatie 
uitzoeken vanuit uw eigen huis. Of 
misschien ambieert U een 
bestuursfunctie? Kortom er is van alles te 
doen en vele handen maken licht werk. 
Voor meer info bel je met het kleinste 
SPettertje van de foto:  Frans van Meer, 
tel:  06-37305877 
Verder willen wij iedereen alvast een hele 
fijne zomer toewensen. En hopelijk kijkt u 
ook uit naar de volgende SPetter. 

12 september:  Noodklok 

tegen de afbraak van de zorg 

In juli begon in Eindhoven en omgeving 
onze actie: Hang de vuile was maar 
buiten, uitgekleed ben je toch al. 

Deze actie loopt nog door. In Veldhoven 
werd de actie door de medewerkenden als 
prettig ervaren omdat er zo goed contact 
gelegd kon worden met de inwoners  van 
onze gemeente. 

 
Het bleek dat de thuiszorg door de 
bezuinigingen het hardst geraakt is. 
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Mensen krijgen te weinig zorg, personeel 
ervaart problemen met salarissen, enz.  
Na de zomervakantie denken we het 
rapport klaar te hebben over alles wat we 
tijdens deze actie gehoord hebben. We 
verwerken alle reacties anoniem. Daarna 
gaan we goed nadenken hoe we de vuile 
was ook symbolisch buiten gaan hangen.  
We laten dit aan alle leden van de 
bestaande mailgroep weten. Wil je op de 
hoogte blijven en zit je nog niet in de 
mailgroep? Meld je dan aan bij 
caro.goudriaan@upcmail.nl 
 
We willen voorkomen dat de ruim 750.00 
steunbetuigingen die in het hele land al 
binnegekomen zijn om de afbraak van de 
zorg te stoppen, zomaar in een bureaula 
verdwijnen. Daarom gaan we verder met 

actie voeren. Dat wil zeggen: de SP gaat 
actief meedoen om de hierover geplande 
grote FNV-demonstratie op zaterdag 12 
september tot een succes te maken. We 
roepen jullie op om de 
mobilisatiebijeenkomsten te bezoeken die 
door het hele land georganiseerd worden. 
 
Tegelijkertijd stoppen we niet met de 
volkspetitie: er kan nog steeds 
getekend worden tegen de afbraak van de 
zorg. Op naar 1 miljoen steunbetuigingen! 
 

Gedupeerde 

uitkeringsgerechtigden 

krijgen steun van de SP 

Door het beleid van de regering hebben 
veel gemeenten de afgelopen tijd forse 
boetes uitgedeeld aan uitkerings- 
gerechtigden die per ongeluk fouten 
hebben gemaakt bij het invullen van 
formulieren. Na een hard oordeel hierover 
van het Centrale Raad van Beroep en 
aanbevelingen van de Nationale 
Ombudsman heeft minister Asscher 
toegezegd de Fraudewet te zullen herzien. 
Tegelijkertijd geeft hij echter aan, niet van 
plan te zijn de onterechte boetes te 
corrigeren. Daar kunnen wij natuurlijk 
geen genoegen mee nemen. Op initiatief 
van SP-wethouder Arjan Vliegenthart – 
Amsterdam – hebben wethouders van 
meerdere partijen een pamflet gestuurd 
naar minister Asscher, waarin zij de 
regering verzoeken om gemeenten die 
gedupeerde uitkeringsgerechtigden 
compensatie willen geven, financieel 
tegemoet te komen. Vanuit meerdere 
gemeenten wordt dit initiatief 
ondersteund. Het goede voorbeeld is al 
gegeven door 
Schijndel, Breda en Amersfoort.  

Eindhoven wil de boetes slechts voor de 
helft terugbetalen; dat vinden wij 
onvoldoende. De onterecht opgelegde 
boetes moeten volledig aan de gedupeerde 
uitkeringsgerechtigden terugbetaald 
worden. 

Nieuw socialisme in Europa 
Op vrijdag 19 oktober zal SP Eindhoven    
samen met de Noord-Limburgse afdeling  
van de Belgische PVDA een politiek debat 
organiseren over het thema "Nieuw socia- 
lisme in Europa".  De Belgische PVDA is   
wat de SP in Nederland is namelijk de par-
tij die laat zien dat er alternatieven zijn op 
links voor de hedendaagse problemen.  
Tijdens het politiek café zal van beide      
partijen een parlementslid aanwezig zijn. 
Voor de SP zal Ronald van Raak komen en

voor de PVDA Raoul Hedebouw.     
Raoul Hedebouw is zich de laatste tijd in  
het Belgische parlement aan het presente-
ren als het sociaal geweten van België met
opzwepende betogen waarbij hij geen blad
voor de mond neemt.  
Het politiek cafe zal in Neerpelt (België)   
plaatsvinden. SP Eindhoven zal voor        
vervoer naar Neerpelt zorgen vanuit        
Eindhoven. Als je lid bent van de actieve 
mailgroep, krijg je vanzelf een uitnodiging.
Meld je anders aan via eindhoven@sp.nl 
 

 
 
Manifiesta 
Ook is het mogelijk om op 19 september  
het Manifiesta festival aan de Belgische    
kust te bezoeken. Vorig jaar is er voor het 
eerst een groep van SP Eindhoven naar   
dit Festival van de Solidariteit gegaan.      

Dit festival heeft een inspirerend links geo-
riënteerd programma met onder andere   
muziek, debat en cabaret. Als je lid bent  
van de actieve mailgroep, krijg je vanzelf 
een uitnodiging.  Meld jezelf anders aan   
via  eindhoven@sp.nl 

 

 
 
 
 
 

Leve het Socialisme! van Lijia Zhang is 
de autobiografie van een rebelse Chinese 

tiener in de jaren tachtig. Op haar zestiende 
wordt Lijia door haar moeder naar de 

staatsfabriek gestuurd om er tot haar pensioen 
te gaan werken. Het is de tijd van grote 
veranderingen. Met zijn economische 

hervormingen zet Deng Xiaoping China’s deur 
op een kier. Een hele generatie wordt bevangen 

door verlangen naar vrijheid en democratie. 
Ook Lijia. Het loopt uit in de 

studentendemonstraties op het Plein van de 
Hemelse Vrede in 1989. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voor vragen over de Tribune en voor 
bezorgklachten kunt u terecht bij John van 
Kaathoven, tel. 040-2550506 of 
06-20511575. 
E-mail: j.kaathoven8@upcmail.nl
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