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De SP timmert hard aan de 

weg  in Veldhoven!     
Bij de afgelopen verkiezingen voor 

Provinciale Staten heeft de SP op vele 
plaatsen zeer goede resultaten behaald; 

zo ook in Veldhoven. 
Als dit gemeentelijke verkiezingen 

zouden zijn geweest, waren wij nu - met 

17,8% van de stemmen - de grootste 
partij in Veldhoven. We mogen best trots 

zijn dat ons dit is gelukt.  
Dit resultaat danken wij aan al onze 

trouwe Veldhovense leden, de 
overtuiging en inzet van vele vrijwilligers 

en ons campagne-team. 
  

We hebben een grote groep vrijwilligers 

die bij elke verkiezing paraat staat om 
onze flyers huis aan huis te bezorgen, 

gemeenteborden te voorzien van posters 
en flyer-acties mee op touw te zetten. 

Maar we gaan ook graag een praatje aan 
met de mensen. Zo hebben we ook weer 

met veel plezier het Citycentrum 
‘roodgekleurd’ en bij vele winkels en het 

ziekenhuis gestaan om folders uit te 

delen. We hadden hier ook veel 
waardevolle gesprekken. 

 

 
We streven er naar om in Veldhoven ook 

weer een zelfstandige afdeling te 
worden. Inmiddels zijn we al weer een 

flink eind op weg daar naar toe. Want we 

willen uiteindelijk, bij de verkiezingen in 
2018, weer terugkeren in de 

Veldhovense gemeenteraad. 
 

Om dat te bereiken is er, zoals u weet, 

een werkgroep gevormd. En die is zeer 
gemotiveerd en positief ingesteld. Na het 

geweldige succes bij de provinciale 
verkiezingen hebben wij zeer zeker niet 

stil gezeten. Veel leden van de 
werkgroep hebben al cursussen gevolgd, 

gemeenteraadsvergaderingen  en de 
partijraad  bijgewoond en deelgenomen 

aan regioconferenties.   
 

Nauwe samenwerking met 

SP-Eindhoven

 
Omdat wij nog onder de afdeling 
Eindhoven vallen,  houden wij nauwe 

contacten met de SP aldaar. We kunnen 

aansluiten bij extra bijeenkomsten die zij 
organiseren.  Zo houdt de afdeling 

Eindhoven op 21 Mei een avond over 
de AWBZ en de WMO. Namens onze 

Veldhovense werkgroep zullen daar dan 
ook enkele mensen naar toe gaan. 

 
Maar ook andere SP-leden zijn 

hierbij van harte welkom. Dus als je 

geïnteresseerd bent, kun je je 
aanmelden door een mail te sturen naar  

eindhoven@sp.nl (wees er snel bij want 
er zijn max. 30 plaatsen). 

Wil je wel graag gaan maar heb je geen 
vervoer?  Geen probleem, laat het ons 

weten, dan kun je met een van ons 

meerijden. 
De bijeenkomst wordt gehouden in het 

partijhuis aan de Poeijersstraat 39, 
Eindhoven. Inloop vanaf 19:30 uur, 

aanvang 20:00 uur 
 

Werkgroep  SP-Veldhoven: De 

mensen achter de schermen! 
De helft van alle SP-leden in Veldhoven 

heeft inmiddels al een (eerste of 

hernieuwd) kennismakingsbezoekje 
gehad van een van de leden van onze 

werkgroep. Gewoonlijk wordt dit als zeer 
aangenaam ervaren. 

 
Om je iets meer zicht te geven op de 

personen die in de werkgroep zitten, hier 
hun namen:  Frans van Meer, Jack van 

Limpt, Arie Eliëns, Aart van Zutphen, Ton 
Schrader, Robert Tros, Sytze van der 

Veen, Rob van der Bercken, Ad Prins en 

Mireille Susetyo. Enigszins naast 
werkgroep staat Lau Kanen, die de 

nieuwsbrief redigeert.  
De verdere taakverdeling is als volgt:  

- Aart verzorgt onze website en is onze 
huisfotograaf. 

- Sytze en Rob zijn de jongeren in onze 

werkgroep en verzorgen onze facebook 
& twitter account.  
- Frans en Sytze bezoeken namens ons 

onze oude en nieuwe leden. 
En uiteraard hebben wij allemaal een 

eigen onderdeel (vakgebied of 
onderwerp) waar we ons in vastbijten. 

Denk daarbij aan de groenvoorzieningen  
in Veldhoven, de WMO, het 

armoedebeleid, huurwoningen etc.  
 

Jij bent ook welkom! 
Wij zijn er van overtuigd dat er bij onze 

leden nog heel veel meer knowhow zit. 
Wij hopen dan ook dat je deze kennis 

met ons wilt delen, om op die manier 

zoveel mogelijk informatie te vergaren 
van mensen binnen de partij. 

 
Je kunt onze werkgroep komen 

versterken, maar incidenteel een 
bijdrage leveren als het over je eigen 

vakgebied gaat mag natuurlijk ook. 
Dus heb je relevante informatie of 

ideeën hoe het beter kan hier in 
Veldhoven, laat het ons weten. Samen 
staan we sterk. 
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Het zou ook kunnen dat er tussen je 
vrienden of kennissen geschikte mensen 

zitten die een waardevolle aanvulling 
kunnen zijn. 

Nieuwe leden zijn ook altijd welkom! 

  

Zwembad Den Ekkerman 

 
In de Veldhovense politiek is één 

onderwerp weer actueel: zwembad Den 
Ekkerman. Binnenkort, op 12 mei, wordt 

daarover in de gemeenteraad weer 
gesproken. Al heel lang gaat het over de 

vraag ‘Moet het zwembad in het 
Citycentrum blijven en gerenoveerd 

worden of willen we het verplaatsen?’ Bij 

verplaatsing wordt dan met name 
gedacht aan de omgeving van het 

Sondervick College, aan de 
Knegselseweg.  

Wij als SP hebben hierover nog geen 
standpunt bepaald, maar enkele leden 

van de werkgroep zijn hierin zeer 
geïnteresseerd en zullen waarschijnlijk 

de raadsvergdadering gaan bijwonen. 
 

Op 9 mei regioconferentie 
We kunnen ervan uitgaan dat we als SP 
weer mee gaan besturen in onze  
provincie. Op dit moment wordt er stevig 
gewerkt aan een bestuursakkoord 
tussen SP, PvdA, D66 en VVD. Als alles 
goed verloopt, is op 8 mei het nieuwe 
bestuursakkoord tussen de vier partijen 
klaar. 
Zoals het een democratische partij 
betaamt is echter het laatste woord aan 
onze leden. Zij moeten uiteindelijk "ja" of 
"nee" zeggen tegen het 
onderhandelingsresultaat. 
Dit zal dan ook zeker aan de orde 
komen tijdens de komende 
regioconferentie, die zal plaatsvinden op 
zaterdag 9 mei in Eindhoven. 
Voor deelname aan de regioconferentie 
hebben de afdelingen in de regio 
deelnemers moeten opgeven. 
 

Nacht van de vluchteling 
De Stichting Vluchteling probeert 
wereldwijd vluchtelingen te helpen door 

in kampen waar zij verblijven en waar de 
leefomstandigheden vaak erbarmelijk 

zijn, hen te voorzien van eten, drinken, 
medicijnen en andere basisbehoeften. 

Voor deze hulp is veel geld nodig. 
Daarom organiseert deze stichting al een 

aantal jaren een sponsortocht van 

Rotterdam naar Den Haag in 'De Nacht 
van de Vluchteling'. Deze tocht van 40 

km symboliseert de vaak lange tocht die 
vluchtelingen ondernemen om geweld te 

ontvluchten. 
Ruim 1000 mensen zullen in de nacht 

van 14 op 15 mei aan deze tocht 
deelnemen en elk van hen probeert 

zoveel mogelijk sponsors te werven om 

de actie te ondersteunen. 
 

Vanuit Eindhoven doet Ronald van 
Itegem mee. Vanuit SP Landelijk is dat 

Tweede Kamerlid Sharon Gesthuizen.  
Als je wilt sponsoren (aanbevolen), kun 

je op de volgende links klikken: 

http://nachtvandevluchteling.nl/ronaldv
anitegem 

www.nachtvandevluchteling.nl/sharong
esthuizen 
 

Leuk:  31 mei landelijke  

ledendag! 
Op zondag 31 mei organiseert de SP 

voor al haar leden, partners en kinderen 

een familiedag in Burgers Zoo in 
Arnhem. Volwassenen betalen 7,50 euro 

entree, kinderen 5,00. 
Aanmelden/kaarten kopen kan via 

SPnet. 
Er zijn nog kaartjes.  Vervoer moet je zelf 

regelen. 

 

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