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Binnenkort  - 2 november – 

Ledenvergadering voor alle 

SP-ers in Veldhoven! 

 
Beste Partijgenoot, 
Na een jaar van voorbereiding door de 
werkgroep, is het binnenkort zover:  De SP 
is weer  terug in Veldhoven, en we gaan 
een splinternieuwe SP-Afdeling 
Veldhoven oprichten!  
Dat gaan we doen tijdens een  Algemene 
Ledenvergadering op 2 november 2015, 
om 20.00 in “Het Tweespan” (Mira 2 in 
Zonderwijk), en bij deze nodigt de 
werkgroep die dit allemaal heeft 
voorbereid, jou uit om daarbij te zijn! 
We willen aan deze bijeenkomst een 
feestelijk tintje geven met een hapje en 
een drankje, zodat alle aanwezigen met de 
leden van de werkgroep kennis kunnen 
maken, en/of gezellig  bijpraten.  Maar er is 
ook werk aan de winkel, want zoals dat 
hoort in de SP, wordt bij zo’n gelegenheid 

door alle aanwezige leden  het bestuur van 
de nieuwe afdeling  voor de komende twee 
jaar gekozen.  Deze verkiezing is dus 
belangrijk, want de mensen die de SP-kar 
in Veldhoven gaan trekken, hebben 
daarvoor het vertrouwen van de leden hard 
nodig. Dus als het even kan:  kom 
alsjeblieft meestemmen!! 
 
Wie zijn kandidaten voor het bestuur 
van de Afdeling Veldhoven?  
Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een 
secretaris en een penningmeester, 
aangevuld met een actieleider en een 
webmaster.  Uit de werkgroep hebben zich 

al kandidaten bereid gesteld, maar ieder 
Veldhovens SP-lid kan zich in principe voor 
die taken nog aanmelden. Ook jij…! 
 
De tot nu toe aangemelde kandidaten zijn: 
Voorzitter:  Robert Tros of  Sytze van 

der Veen 
Secretaris:  Frans van Meer 
Penningmeester:  Mireille Susetyo 
Actieleider:  Arie Eliëns  
Webmaster:  Aart van Zutphen  
 
Meer informatie over deze mensen is te 
vinden op onze site: 
www.veldhoven.sp.nl/afdeling/bestuur 

Mocht jij zelf echter je nog kandidaat willen 
stellen, dan moet je dat zo gauw mogelijk 
melden bij Frans van Meer, die bereikbaar 
is via fvmeer@onsmail.nl en/of  
telefoonnr. 06-37305877 
 

Wat zijn de plannen van de 

Afdeling Veldhoven voor de 

komende twee jaar?  
Onze partij zit ‘in de lift’: bij de 
gemeenteraadsverkiezingen van 2018 
zouden we wel  eens 3 of 4 zetels kunnen 
veroveren. Maar voordat het zo ver is,  is er 
nog veel werk te verzetten.  
1. We moeten zorgen voor de opbouw en 
het warmdraaien van een fractie 
voor de gemeenteraad. De werving van 
actieve SP-ers, mensen die de mouwen 
willen opstropen, is  daarbij erg belangrijk.  
Dat wordt dus nog een flinke klus, waarbij 
we alle mogelijke hulp van de leden zeker 
nodig hebben, …. en zullen waarderen. 
2. Ondertussen gaan we het linkse, 
kritische SP-gedachtegoed 

terugbrengen in de Veldhovense 
politiek. Dat is hard nodig, want van de 
andere linkse partijen is niet veel meer 
over.  De SP was in de raad ruim 12 jaar 
afwezig, en “rechts” had al die tijd een 
makkie. Maar dat gaat nu veranderen! 
3. We gaan luisteren naar de meningen 
en de problemen van onze leden en van 
alle Veldhovenaren.  De sociaal en/of 
economisch zwakkere krijgt  daarbij van de 
SP te allen tijde voorrang.  En als er voor 

pijnpunten politieke oplossingen te vinden 
zijn, dan zullen we daar voor knokken! 
4. Als onderdeel van SP-Nederland  gaat de 
Afdeling Veldhoven natuurlijk meedoen 
aan landelijke acties zoals “Red de 
zorg”,  “Huur te duur” en andere 
activiteiten. Dat landelijke werk hoort er 
bij, maar de Veldhovense gemeentepolitiek 
zal altijd prioriteit, d.w.z. het meeste 
aandacht en energie, krijgen. 

  
Kom dus naar die Algemene 
Ledenvergadering op 2 november, en 
help ons bij de oprichting! Wij, de 
leden van de Werkgroep, gaan er voor, 
maar jouw hulp en vertrouwen is ook 
keihard nodig!  Doe mee!!! 
 

 
 

Spetters van Veldhoven  (3) 

Hij is in februari van dit jaar lid geworden 
van de SP, maar is al jaren een overtuigd 
socialist. Na vele verhuizingen heeft hij zich 
uiteindelijk voor zijn baan bij Phillips 
gevestigd in Veldhoven.                                                       
Samen met zijn vrouw en twee 
puberdochters woont hij al achttien jaar 
met veel plezier in zijn zelf uitgebouwde 
paradijsje in de Begijnstraat. De 
kamerhoge wandkast vol boeken, het 
pronkstuk in huis, geeft hem veel inspiratie 
en stof tot nadenken. Hij heeft een brede 
interesse, gaat graag in discussie en deelt 
graag zijn socialistische kijk op de wereld 
met anderen. Niet alleen de lokale maar 
ook de wereldpolitiek trekt zijn 
belangstelling.                                           
Gerard is een positief ingesteld mens die 
van aanpakken houdt. Omdat hij graag 
onder de mensen is en in direct contact  
iets voor hen wil betekenen heeft hij 
aanvankelijk een horecaopleiding gedaan. 
Maar toch koos hij er uiteindelijk voor om 
van zijn grootste hobby zijn beroep te 
maken. Dus ging hij werken in de 
informatie- en communicatietechnologie 
(ICT), waar hij zich bezig houdt met o.a. 

http://www.veldhoven.sp.nl/afdeling/bestuur
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webmastering en hosting.  Ook heeft hij 
nog niet zo lang geleden een eigen 
bedrijfje opgestart: Schoenmakers, 
support & service.  Het maakt hem 
gelukkig als hij mensen zo kan helpen.    
 
 
                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gerard Schoenmakers  (46) 

 
Over het algemeen is Gerard zeer tevreden 
over het leven in Veldhoven, maar de 
inkrimping van de thuiszorg, de leegloop 
van het Citycentrum en ook in het 
bijzonder de bezuinigingen bij onze fraaie 
bibliotheek baren hem zorgen. Want alle 
kinderen, rijk en arm, verdienen het 
volgens hem, niet alleen om goed te leren 
lezen, maar ook de boeken te kunnen 
lenen die voor velen te duur zijn om te 
kopen. 
Gerard heeft zich spontaan bij de SP 
aangemeld om, nu de afdeling aan het 

herrijzen is, ook zijn steentje bij te dragen.  
Hij is natuurlijk door de opbouwwerkgroep 
van harte uitgenodigd om eens te komen 
kijken en luisteren bij onze vergadering. 
Wij hopen dat hij bij ons zijn kwaliteiten en 
positieve energie wil inzetten.  Wij zien 
hem in ieder geval graag komen, want vele 
handen maken licht werk. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WEL OF NIET GRATIS PARKEREN 

IN HET CITYCENTRUM 
Door de malaise in de detailhandel is bij 
lokale ondernemers in het midden- en 
kleinbedrijf (MKB)  de vraag gerezen: zou 
parkeren in Veldhoven, speciaal in het 
Citycentrum, niet gratis kunnen worden ? 
Op een bord in het Citycentrum werden we 
onlangs gewezen op het 35 jarig bestaan 
van dit nieuwe ‘stadscentrum’.  
In de tijd waarin het gebouwd werd, was 
parkeren er nog geen probleem, al hadden 
we in die jaren – kort na 1980 – ook een 
crisis. Je weet wel, Lubbers begon toen 
met zijn no-nonsense-beleid en zette het 
mes in veel overheidsuitgaven. Maar van 
leegstaande winkels was nog absoluut 
geen sprake; sterker nog de ondernemers 

deden het goed, de onderlinge 
concurrentie was gezond en over betaald 
parkeren was er absoluut nog geen 
discussie.  
Met de komst en de hevige onderlinge 
concurrentie door grote winkelketens heeft 
ook het betaald parkeren zijn intrede 
gedaan. En nu na de bankencrisis de 
economische crisis heeft toegeslagen, nu 
Rutte de inhoud van onze portemonnee 
aangetast heeft, zodat er veel winkels leeg 
staan en het winkelend publiek erg 
verminderd is, remt het betaald parkeren 
het winkelen nog extra. Om het 
Citycentrum aantrekkelijker te maken zou 

men dus het betaald parkeren misschien 
moeten afschaffen.  
Ook wij, socialisten, willen iets doen aan de 
problematiek van de leegstand in het 
Citycentrum. De SP is daarom tegen een 
dure toegang tot dit voor Veldhoven 
belangrijke winkelcentrum. Om de 
aantrekkingskracht van het centrum te 
behouden of te verhogen zouden we het 
parkeren liefst gratis maken, maar als dat 
niet kan – bijvoorbeeld omdat de aanleg 
van parkeerterreinen de gemeente veel 
geld kost  – moet parkeren toch minstens 
wel betaalbaar blijven voor iedereen, ook 
voor de mensen met een smalle beurs. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dit is een grapje, maar toch een beetje 
serieus. Hier had uw stukje kunnen staan. 

 
O, u wilt wel, u hebt heel goede ideeën, 
maar u schrijft niet gemakkelijk, uw 
Nederlands is een beetje krom of u maakt 
taalfouten? 
Dat is in dit geval niet echt een probleem: 
de redacteur van dit blaadje maakt ze zelf 
meestal niet en verbetert die van anderen. 
(Het stukje moet namelijk wel begrijpelijk 
en goed leesbaar zijn.) 
O, u verdraagt niet dat zo’n nerd aan uw 
creaties komt? Dan hebben we een klein 
probleem, maar dat moeten we op kunnen 
lossen. Want ook in een democratie heb je 
altijd mensen met speciale bevoegdheden, 
omdat zij toevallig iets kunnen waar jij 
minder goed in bent. Iedereen is op 
bepaalde terreinen wel ‘gehandicapt’. 
Misschien hebt u het ook wel eens ervaren: 
je stuurt een hartgrondige brief naar de 
krant, maar hij komt er niet in. Reden: ze 
hebben - altijd - een groot aanbod en er 
moet - dus - geselecteerd worden. Bij de 

krant eet je genadebrood, en je frustraties, 
die kun je  thuis zelf opeten. 
Zo erg is het bij ons niet: er is voor deze 
nieuwsbrief nog geen groot tekstaanbod, 
dus kom maar op. Maar het blijft een 
belangrijke waarheid: frustraties zijn soms 
onvermijdelijk en zelfkennis is de basis van 
een prettige samenleving. 
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