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Sinds de aftrap van de campagne 
“Tijd voor Rechtvaardigheid” op 
15 september in Rotterdam zijn 
al duizenden mensen “vriend 
van rechtvaardigheid” geworden! 
De campagne, die door de SP is 
opgezet om een volksbeweging 
op gang te krijgen, richt zich 
tegen het onrechtvaardige beleid 
dat de afgelopen jaren door de 
rechtse regeringen is uitgevoerd.

Honderden mensen waren 
15 september aanwezig bij 
de manifestatie van de SP. In 
haar speech kondigde Lillian 
Marijnissen een brede beweging 
aan, bestaand uit vrienden van 
rechtvaardigheid. Iedereen 
die voor een rechtvaardiger 
Nederland staat is vriend van 
rechtvaardigheid, en word 
opgeroepen zich aan te melden op 

de website van de campagne. Daar 
kunnen mensen zich aanmelden 
om op de hoogte gehouden 
te worden van de campagne, 
eventueel lid worden van de SP en 
een welkomstpakket aanvragen 
met flyers, een poster en meer 

informatie over de actie.
Bij de manifestatie waren ook 
andere sprekers aanwezig, onder 
andere cabaratier Javier Guzman 
en financieel geograaf Ewald 
Engelen. Lillian Marijnissen stond 

tijdens haar speech stil bij de actie 
die werknemers in de publieke 
sector voerde op 2 oktober j.l. 
en benadrukte dat iedereen een 
vriend van rechtvaardigheid kan 
zijn. Iedereen die deel uit wil 
maken van de beweging, of op 
de hoogte er over gehouden wil 
worden, kan zich aanmelden als 
vriend voor rechtvaardigheid. 
Daarvoor hoef je geen lid 
te worden van de partij of 
contributie te betalen. 

Daarom ook onze oproep aan 
iedereen om een vriend, familielid, 
buur of kennis te overtuigen zich 
aan te melden als vriend voor 
rechtvaardigheid. Mensen kunnen 
zich aanmelden door naar  de 
website
doemee.sp.nl te gaan en het 
formulier in te vullen, of door 
op SPnet de contactenlijst te 
downloaden, uit te printen en op 
te sturen.  

Oproep: Maak iemand die je kent 
Vriend van Rechtvaardigheid!

Lillian Marijnissen na haar speech, 15 september in Rotterdam
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Sinds afgelopen zomer zijn 
er voorbereidingen getroffen 
om de verantwoordelijkheid 
over de gemeente Waalwijk 
van de afdeling Tilburg over 
te dragen naar de afdeling 
Geertruidenberg. De voorzitters 
van deze afdelingen gaan op 
19 november een bijeenkomst 
organiseren met de leden van 
de SP in Waalwijk, die zich 
uit mogen spreken over de 
voorgenomen herindeling.

Reden van de overdracht is dat 
de afdeling Geertruidenberg 
en de gemeente Waalwijk veel 
actuele onderwerpen delen, zoals 
gaswinning, en de SP in Tilburg 
nu niet de capaciteit heeft om 
zich voldoende voor de leden in 
Waalwijk in te zetten. De afdeling 
Geertruidenberg is voor Waalwijk 
goed bereikbaar en neemt de 
leden graag onder haar vleugels. 

De afdeling Tilburg omvat een 
groot werkgebied, bestaande uit 
de gemeente Tilburg, waar Haaren 
zich binnenkort bij gaat voegen, 
de gemeente Loon op Zand, 

waar ook Kaatsheuvel onder valt, 
gemeente Oisterwijk met onder 
andere Moergestel en de gemeente 
Baarle-Nassau. 

Ook voor deze laatste gemeente 
zijn plannen om zich van de 
afdeling Tilburg af te scheiden en 
een nieuwe afdeling te vormen 
met Alphen-Chaam en Gilze-
Rijen. Die plannen zitten nog 
in vroege fase en zijn complex, 
gezien deze gemeenten onder drie 
verschillende afdelingen vallen en 
een groot gebied beslaan. 

Afgelopen juni organiseerde 
de afdeling Tilburg nog samen 
met de statenfractie en Tweede-
Kamerlid Sandra Beckerman 
een actie tegen gaswinning in 
Waalwijk. Onder die gemeente ligt 
een gasveld waar energiebedrijf 
Vermillion tot 2026 gas wil 
winnen. Sinds 1991 word al 
gas gewonnen in Waalwijk-
Noord, en ondanks een gebrek 
aan schademeldingen willen 
omwonenden nu een einde aan de 
gaswinning. 



VANUIT DE RAAD
“Blijf niet met vragen lopen, zoek de Toegang op”
Iedereen loopt wel eens rond 
met vragen. Vragen over 
opvoeding van je kinderen, 
zorgen over school, zorgen over 
geld, mantelzorg, hulp in de 
huishouding,  vragen over het 
aanpassen van je woning, hulp 
bij het invullen van formulieren, 
vragen over het contact met 
officiële instanties, Kortom 
alle vragen die je levensplezier 
verkleinen. Vragen waar je graag 
hulp bij wil hebben om ze samen 
op te lossen zodat je weer door 
kunt.

Sinds 2018 hebben we in Tilburg 
in alle wijken de Toegang, een 
sociaal wijkteam bestaand uit 
professionals die er is om gratis 
samen met u al uw vragen te 
bekijken en te zoeken naar 
de antwoorden. We hebben 
als stad allerlei regelingen en 
voorzieningen om het leven 
voor eenieder  beter te maken. 
Vaak zijn de bedachte regelingen 
en voorzieningen echter niet 
voldoende.

Onze raadsfractie heeft zich vanaf 
het begin sterk gemaakt om de 
medewerkers van de Toegang 
ruimte te geven om buiten de 
regelingen om naar oplossingen 
te zoeken voor uw vragen en 
zorgen. Buiten de lijntjes kleuren 
vinden wij noodzakelijk omdat 
we een oplossing vinden voor uw 
hulpvraag belangrijker vinden 
dan het inpassen in een bestaande 
regeling. Hiervoor hebben we in 
maart 2018 een initiatiefvoorstel 
ingediend, genaamd “lefgozer”, 
dat breed gedragen werd. We 
verzochten onze gemeente “het 
buiten de lijntjes kleuren” extra 
te stimuleren omdat hadden 
begrepen dat er maar heel 
weinig gebruik gemaakt werd 
van bijvoorbeeld de in het leven 
geroepen “maatwerkvoorziening”.

Gelukkig met het gewenste effect. 
De voorziening is sindsdien 500% 
meer gebruikt. Toch zijn we er 
nog niet. In oktober hebben we 
opnieuw aandacht gevraagd en 
gekregen. Het college en de raad 

gaan actief in gesprek met de 
medewerkers van de Toegang 
om te kijken wat ze nog meer 
nodig hebben om u zo goed en 
snel mogelijk met uw vragen te 
helpen. Ze gaan op ons verzoek 
bijvoorbeeld ook kijken hoe we 
als gemeente de professional 
kunnen steunen met de wettelijke 
hoofdelijke aansprakelijkheid. 

Heeft u ideeën hoe we met 
zorgvragen in onze stad beter 
om kunnen gaan? Laat het ons 
weten! Ieder idee is welkom, ook 
als u denkt dat we uw idee al 
kennen. In 2019 starten we met 
ontmoetingsavonden waarin we 
kennis, inzichten, meningen, 
gedachten met elkaar gaan delen. 
Houd de piuspost in de gaten, 
zodat u weet wanneer u kunt 
aansluiten.

SP stelt vragen over uitval peutervoorziening
Raadslid Henri Mandemaker 
heeft in het vragenhalfuurtje de 
uitval van de peutervoorziening 
onder de aandacht gebracht. De 
peutervoorziening is een vorm 
van voorschoolse opvang die 
peuters, onder begeleiding van 
pedagogische medewerkers, een 
plek bied om zich te ontwikkelen 
en samen te spelen en te leren 
met leeftijdsgenootjes.

Vorig jaar nam wethouder 
Marcelle Hendricks de door de 
SP ingediende motie over, die het 
college de opdracht geeft om te 
onderzoeken hoe het voorkomen 
kan worden dat deelname aan de 
Tilburgse peutervoorziening door 

peuters van ouders met een laag 
inkomen om financiële redenen 
belemmerd wordt.

In oktober 2017 gaf het 
college antwoord op deze 
onderzoeksvraag. Door middel 
van een “vinger aan de pols” zou 
het college de ontwikkelingen 
rond deelname in de gaten 
houden en ingrijpen waar nodig. 

Bij een informatiebijeenkomst 
voor de woordvoerders 
onderwijs gaven verschillende 
onderwijsorganisatie echter aan 
dat zij een significante uitval 
zien bij de peutervoorzieningen 
in Tilburg-Noord en -Zuid als 

gevolg van de verhoging van de 
ouderbijdrage bij gezinnen met 
een laag inkomen.

De peutervoorziening 
is een belangrijk middel 
om eventuele leer- en 
ontwikkelingsachterstanden vroeg 
te kunnen signaleren. Kinderen 
die extra ondersteuning nodig 
hebben kunnen door middel van 
een VVE (Voor- en Vroegschoolse 
Educatie) indicatie een extra 
dagdeel op de peutervoorziening 
doorbrengen. 

Woordvoerder:
Henri Mandemaker
SP raadslid

Woordvoerder:
Kees van Ham
SP raadslid



TRANSPARANT

Het is een heikel punt in de 
Reeshof: Groenonderhoud.  In 
2017 kreeg aannemer BAM Infra 
een boete van 70.000 euro voor 
het achterstallige onderhoud aan 
de openbare ruimten, en enkele 
maanden daarna constateerde 
de gemeente dat het onderhoud 
weer op niveau was. Maar toch 
zijn wijkbewoners nog niet 
tevreden met het onderhoud van 
groen in de wijk.

De woordvoerder over dit 
onderwerp afgelopen vier jaar 
was raadslid Kees van Ham. 
Hij verteld dat de aanbesteding 
van BAM Infra destijds een 
experiment was om het 
groenonderhoud dicht bij de 
bewoners te houden. BAM 
noemde zich in het perbericht 
over de aanbesteding een 
“huisvader” voor de wijk, door 
het contact met de bewoners en 
gerichte aanpak van onderhoud 
zou het onderhoud efficienter 
worden. “Waar bij wijze van 

spreken voorheen de hele wijk 
eens per maand zou worden 
schoongeveegd, zou nu gekeken 
worden naar waar bewoners 
aangaven dat dit nodig was”.

De SP was voorstander van 
deze gerichte en interactieve 
aanpak, maar de uitvoering liet te 
wensen over. De gemeente moest 
constateren dat ondanks de goede 
ideeën het onderhoudsniveau 
beneden peil was, en BAM 
werd een boete opgelegd van 

70.000 euro. BAM besloot haar 
leven te beteren, organiseerde 
bijeenkomsten voor bewoners, 
en zette een contactpunt voor 
bewoners in de wijk op, het 
Regionaal Onderhoudsteam 

BAM, kortweg ROB. Dit team, 
gevestigd in een bouwkeet aan 
de Rijperkerkstraat, moet het 
contact tussen bewoners en 
BAM makkelijker maken. Veel 
wijkbewoners lijken echter 
niet onder de indruk van de 
inspanningen van BAM, of zijn 
hier niet van op de hoogte. Kees 
van Ham ziet daarin een rol van 
de SP, “Dit maakt duidelijk dat we 
ook een informerende houding 
aan kunnen nemen en bewoners 
de weg wijzen zodat ze zelf ook 
een actieve rol hebben in het 
oplossen van problemen in hun 
wijk”

De rol van de wijkbewoners in 
groenonderhoud mag sowieso al 
actiever volgens van Ham. “We 
zijn gewend om, op punten van 
bijvoorbeeld groenonderhoud, 
direct om hulp te vragen 
bij de gemeente. Maar als 
wijkbewoners heb je ook een 
zekere verantwoordelijkheid voor 
je omgeving en het straatbeeld van 
je buurt”. Dat kan betekenen dat 
je zelf de afvalprikker oppakt en 
bijvoorbeeld een uurtje per week 
een rondje door je wijk loopt om 
de straten en pleinen schoon te 
maken. Als je alleen al een uur per 
week pakt om rustig een stukje 
te lopen met een afvaltang, maak 
je al snel een verschil in de wijk. 
Er zijn op dit moment al groepen 
mensen actief die in hun wijken 
het onderhoud oppakken, via de 
gemeente kunnen particulieren 
een aanvrag doen voor een 
afvalprikker, die thuis geleverd 
word door de Diamant.  

“Waar voorheen de hele 
wijk eens per maand 
werd schoongeveegd, 

zou nu gekeken worden 
naar waar bewoners 

aangaven dat dit nodig 
was”

Reeshof ontevreden over 
groenonderhoud, maar waarom?


