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SP IN TILBURG DE GROOTSTE BIJ
PROVINCIALE VERKIEZINGEN!

le SP-goodiebags uitgedeeld met daarin informatiefoldertjes, maar ook
een pen, sleutelhanger,
ballon en uiteraard de
gewilde SP-sponsjes. Ook
waren onze vele folderaars
weer bereid om de
Tilburgse straten af te gaan
met SP-flyers.

Fractievoorzitter
René Spieringhs
Contact SP Tilburg
Piushaven 29 - 5017 AN
Tilburg - 013-580 23 20
tilburg@sp.nl - tilburg.sp.nl
Hulpdienst SP Tilburg
tel.: 013 - 580 23 19
hulpdiensttilburg@sp.nl
meedenken of tip voor de
redactie? mail naar:
hubert@sptilburg.nl

AGENDA

Filmavond Jongeren in de
SP - 28 april
Locatie: Piushaven 29
Tijd: 19.30uur
Wijkbezoek (wijk n.n.b.) - 7
en 9 mei
7 mei 19.00 -20.30 uur
9 mei 12.00 – 14.00 uur
(onder voorberoud)
(aanmelden via
paulina@sptilburg.nl)

Op 18 maart waren de verkiezingen voor de Provinciale Staten. In Tilburg werd
de SP de grootste partij
met maar liefst 16,9% van
de stemmen. De SP in
Brabant steeg van 8 naar 9
zetels, en ook in de Eerste

Kamer lijkt de SP te stijgen
naar 9 zetels. Deze uitslag
is mede het gevolg van een
succesvolle campagne.
Zo hebben we twee weekeinden in het centrum
gestaan en daar specia-

Op de verkiezingsavond
hebben we deze succesvolle
uitslag gevierd met onze
leden, onder het genot
van een drankje en een
geweldige, door onze leden
verzorgde, catering!
Wij bedanken al onze
vrijwilligers voor hun
tomeloze inzet tijdens de
campagne!

Filmavond Jongeren in de
SP - 26 mei
Locatie: Piushaven 29
Tijd: 19.30uur
Wijkbezoek (wijk n.n.b.) 18 en 20 juni
18 juni 19.00 -20.30 uur
20 juni 12.00 – 14.00uur
(onder voorberoud)
(aanmelden via
paulina@sptilburg.nl)
Filmavond Jongeren in de
SP - 30 juni
Locatie: Piushaven 29
Tijd: 19.30uur
VOOR DE MEEST
ACTUELE AGENDA
ZIE ONZE WEBSITE

Voor het dagelijkse nieuws
bezoek onze website: tilburg.sp.nl
of volg ons via de sociale media

SP Tilburg

@sptilburg

SP Tilburg

INTERVIEW
JOLANDA: ‘IK WILDE MEER DOEN DAN ALLEEN
MAAR EEN HOKJE AANKRUISEN IN EEN
STEMHOKJE’
zingen. De afgelopen twee
jaar ben ik actiever geworden, ik had meer tijd naast
mijn studie omdat ik nog
maar een aantal vakken
hoefde te halen.

Naam: Jolanda van
Grunsven
Leeftijd: 23
Lind sinds: 2013
Vertel eens wie ben je en
wat doe je in het dagelijks
leven?
Ik ben Jolanda, 23 jaar;
over een paar weken 24. Ik
heb mijn bachelor Algemene Cultuurwetenschappen
pas behaald en nu werk ik
in de tussentijd bij CZ, bij
de helpdesk ICT. In september begin ik aan mijn
master Global Communication. Dat is communicatie, maar dan gericht op
het internationale, dus op
hoe verschillende culturen
onderling communiceren.
Sinds wanneer ben je lid
van de SP?
Ik ben lid geworden na de
vorige landelijke verkie-

Wat is de reden dat je lid
bent geworden?
Ik vind het belangrijk dat
iedereen gelijke kansen
krijgt. Wat ik om me heen
zie op de universiteit, met
straks alleen nog maar is
weggelegd voor rijke mensen, dat vind ik belachelijk.
Wat betekent het voor jou
om lid te zijn van de SP?
Ik wilde meer doen dan
alleen maar een hokje
aankruisen in een stemhokje. Ik denk dat je dan
ook niet veel invloed hebt.
Dus ik wil meer achter de
schermen kunnen doen. Ik
ben altijd al geïnteresseerd
geweest in politiek. Ik vind
dat als je lid wordt van een
partij, dat je dan echt laat
zien waar je voor staat in
het leven, dat je laat zien
wat je belangrijk vindt en
wat je normen en waarden
zijn. Ik ben altijd stellig
in mijn mening en daarom
ben ik ook lid geworden.

Is er iets wat je aan (nieuwe) leden wilt meegeven?
Voor mensen die al lid
zijn? Ja, dat het erg leuk is!
Ik merk bij de SP dat ze erg
openstaan voor initiatieven
van leden. Er is altijd wel
een plekje om actief te
worden, je past altijd wel
ergens tussen.
Wat is jouw functie binnen de SP?
Ik zit in de redactie van
Buskruit Politiek Café. Erg
leuk! Sinds een paar weken
ben ik fractieondersteuner
van de gemeenteraad. Dat
gaat ook wel goed. In het
begin was ik wel een beetje
overdonderd door alle termen die ik niet ken. Maar
iedereen denkt goed mee,
en als ik vragen heb kan ik
altijd bij iemand terecht.
Het is zeer leerzaam.
Denk je erover na om na
je studie zelf de politiek
in te gaan?
Dat weet ik niet. Ik vind
het erg interessant, maar ik
weet niet of ik iemand ben
die erg op de voorgrond
zou willen treden. Ik denk
dat ik beter achter de schermen actief zou kunnen
zijn. Maar dat is ook niet te
voorzien, hoe het loopt.

Tot slot een luchtige
vraag: Is er een boek of
kan aanbevelen?
Aan SP-leden? Ik heb natuurlijk cultuurwetenschappen gestudeerd, dus ik kan
wel een hele lijst opnoemen! Een van mijn favoriete boeken ooit is Anna
Karenina van Tolstoj. Dat
is wel een vrij heftig boek.
Daarin komt het verschil
tussen sociale klassen naar
voren. De hele wereld van
de hogere klasse tegenover
de lagere klasse, dat vond
ik erg mooi om te lezen.

UIT HET GEMEENTEHUIS

13 MAART 2015. WERKBEZOEK SP-FRACTIE AAN DE
VOEDSELBANK
IN TILBURG
voorbij… Gewoon? Momen- euro per maand verlaagd. Dat Groeiende betekenis van de
teel worden er in Tilburg wekelijks 500 voedselpakketten
uitgedeeld (1200 monden).

duwt weer een nieuwe groep
onder de inkomensgrenzen
van de voedselbank.

Eigen schuld dikke bult?
De noodzaak voor voedselhulp zal hoog blijven, want
met de economie gaat het
beter, maar met de minimuminkomens niet. Volgens
berekeningen van het
NIBUD is tussen 2011 en
2014 het bedrag dat een
bijstandsgezin met twee
kinderen overhoudt na aftrek
van de noodzakelijke uitgaven, omgeslagen van plus 62
euro naar min 50 euro per
maand. Een kentering in die
ontwikkeling lijkt niet erg
waarschijnlijk. Integendeel:
de huurverhogingen drukken
zwaar op de minimumhuishoudens en op 1 januari van
dit jaar is de bijstand voor
éénoudergezinnen met 45

“Zzp’ers die geraakt zijn
door de crisis; toenemende
werkloosheid waardoor
mensen in de bijstand
kachelen of hun huis met
schuld moeten verkopen;
huishoudens met problematische schulden: een groot
deel van hen lost af op die
schulden en heeft daardoor
een besteedbaar inkomen
dat laag genoeg is om voor
voedselhulp in aanmerking
te komen.” aldus Fráncy van
Iersel, SP-sraadslid.

u nog tips voor mij, dan
hoor ik deze graag.

Wat heb jij nu met sport,
Hans? En doe je zelf aan
sport? Dat waren vragen
die mij veel gesteld werden
toen bekend werd dat ook
Sport in mijn portefeuille
zit.

ik steeds vaker bij deze
verenigingen op bezoek en
daar zie ik hoeveel mensen
regelmatig genieten van
hun sport. Want sport is
niet alleen gezond, maar
geeft ook plezier en zorgt
voor vriendschappen en
een sociaal gebeuren met
elkaar.

Ik heb heel veel met sport.
Ik vind het leuk om sport
te kijken. En dan maakt het
me niet uit welke sport dat
is. Het kan voetbal, turnen
of schaatsen zijn. Of een
andere sport. En dan het
liefst live. Dus niet op de
televisie. Gelukkig hebben
we in Tilburg veel verenigingen, waar je vele sporten kunt beoefenen. Nu ik
wethouder Sport ben, kom

Zelf sport ik niet. Ik gebruik altijd het excuus dat
ik geen tijd heb, maar ik
heb me voorgenomen om
dit jaar toch weer te gaan
sporten. Ik weet nog niet
wat ik ga doen, want er is
zo veel leuks. Misschien ga
ik wel bij een vereniging.
Of ga ik ‘ongebonden’
hardlopen of wielrennen.
Ik hou u graag op de hoogte van mijn keuze. En heeft

Door: Francy van Iersel
(SP-raadslid)
De Tilburgse voedselbank
is uitgegroeid tot een goed
georganiseerd concern, met
(onbetaalde) medewerkers en
een distributiecentrum.
Als we (René, Helma en
Fráncy) ’s ochtends vroeg
arriveren staat er al een
lange rij mensen te wachten
voor een voedselpakket, en
dit aantal zal alleen maar
toenemen! Jong, oud, vrouw,
man, en wij lopen er gewoon

SPORT

Door: Hans Kokke
(wethouder Sport)

Een belangrijke groep in
ons Tilburgse sportbeleid
is de jeugd. Ik vind het
belangrijk dat onze jeugd
sport. Ook op school.
Daarom hebben we ervoor
gezorgd dat de gymleraar
op diverse scholen weer
terug is. Zodat alle
leerlingen minimaal eens
per week sporten op
school. Maar ook om de
ontwikkeling van kinderen
in de gaten te houden en dit
te bespreken met de andere
leraren op school. Daarnaast biedt de gemeente, in
samenwerking met diverse
verenigingen, de
zogenaamde Try Out
sporten aan. Hiermee

voedselbanken? Overheid
of particulier? De voedselbanken passen perfect in
het tijdsbeeld. De overheid
heeft als oplosser van maatschappelijke problemen als
beschermer van de zwakken
afgedaan. In plaats van druk
uit te oefenen op de overheid
melden betrokken burgers
zch nu als vrijwilliger aan bij
de voedsel- en kledingbank
of zetten ze eigen steunfuncties op. Allemaal heel goed
bedoeld en helaas – erg hardnodig. Maar ook bedenkelijk:
Waar blijven de rechtszekerheid en de rechtsgelijkheid?
Het is schandalig dat we in
Nederland een voedselbank
nodig hebben. “Er is genoeg
voor iedereen, gewoon een
kwestie van eerlijk delen!”

kunnen jongeren bij deze
verenigingen een paar
keer komen kijken of de
sport iets voor hen is. Als
gemeente hebben we de
Meedoen-regeling om het
sporten voor onze jeugd
betaalbaar te houden. Met
deze regeling kunnen
ouders een groot gedeelte
van de contributie van een
sportclub betalen.
Als wethouder Sport sta ik
voor een goed sportklimaat in Tilburg. Waarin
het sporten betaalbaar is.
Met goede accommodaties
en sterke verenigingen.
Maar waar mensen ook
ongebonden hun sport
kunnen beoefenen.

UIT DE AFDELING
WIJKBEZOEK 28 MAART: HET ZAND
De volgende wijkbezoekdata zijn:
Donderdag 7 mei tussen
19.00 en 20.30 uur;
Zaterdag 9 mei tussen
12.00 en 14.00 uur;
Donderdag 18 juni tussen
19.00 en 20.30 uur;
Zaterdag 20 juni tussen
12.00 en 14.00 uur.

Het afgelopen wijkbezoek
vond plaats in Het Zand.
Hier zijn we twee zaterdagen langs de deuren
gegaan. Weer of geen weer,
we hebben ons niet door
de regen laten weerhouden
om ons als SP in Tilburg te
laten zien, en zijn onder
tomaatrode paraplu’s de
wijk in gewandeld. We
hebben van deur tot deur
gedag gezegd en zijn in

gesprek gegaan met de
wijkbewoners. Door de
bewoners het woord te
geven over hun woonbeleving in deze wijk,
wilden we uit de eerste
hand vernemen hoe het met
het woongenot in deze wijk
gesteld is. Uit de gesprekken hebben we vooral
informatie gekregen over
het gevoel van veiligheid,
woonvoorzieningen, en de

uiterlijke staat van de wijk.
vatting van dit wijkbezoek
zal binnenkort op de website worden geplaatst.

Welke wijken we ingaan
staat nog niet vast. Speelt
er iets in jouw wijk wat
aandacht nodig heeft? Of
wil je mee op pad met ons
bij een van onze volgende
wijkbezoeken? Laat het
ons weten! Stuur een mail
naar paulina@sptilburg.nl.

Ben je zelf woonachtig in
deze wijk en wil je nog iets
met ons delen? Laat het
ons weten door een mail te
sturen naar
paulina@sptilburg.nl.

SFEERVERSLAG VERKIEZINGSAVOND
Op 18 maart was het dan
eindelijk zover: we zouden
zien of ons harde werken
beloond zou worden en of
de kiezer af zou rekenen
met het kabinet. In ons
pand aan de Piushaven
zagen we, met velen die
de afgelopen tijd hebben
meegewerkt om het verhaal
van de SP te verspreiden,
de uitslagen binnenkomen.
Vanaf de bekendmaking
van de eerste exitpolls was
het al duidelijk: ons harde

werken werd beloond. De
SP heeft door het hele land
mooie resultaten behaald,
het is een uitslag om trots
op te zijn. In Tilburg
hebben we zelfs de meeste stemmen behaald. Dit
hadden we niet kunnen
bereiken zonder de inzet
van onze leden.

weer een groei doorgemaakt en is voor het eerst
de grootste partij op links.
De regeringspartijen hebben moeten inleveren: de
kiezer heeft zijn ongenoegen met het kabinet geuit
en het zal de komende tijd
nog spannend worden in
Den Haag.

Niet alleen is ons harde
werken beloond, de kiezer
heeft ook een duidelijke
boodschap afgegeven aan
het kabinet. De SP heeft

Het moge duidelijk zijn dat
wij tevreden zijn met het
verloop van deze verkiezingen. Graag bedanken
we dan ook iedereen die

zich heeft ingezet om deze
verkiezingen tot een succes
te maken. Dit geldt natuurlijk in het bijzonder voor
iedereen die op de SP heeft
gestemd. Bedankt voor
het vertrouwen! We zullen
elkaar snel weer zien, niet
alleen in verkiezingstijd
gaan wij het gesprek aan.
Wij staan het hele jaar door
voor u klaar.

