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AGENDA
ROOD-SCHOLING II VAN 
TINY KOX - 18 FEBRUARI 
2016 Tijd: 19:30 Locatie: 
Piushaven 29. (Tweede 
Scholing van Tiny Kox voor 
onze ROOD-leden. Thema: 
‘Strijden om te winnen. 
Toen, nu en straks.)

INFORMATIEAVOND ATIE-
VOEREN - 23 FEBRUARI 
2016 Tijd: 19:30uur; 
Locatie: Piushaven 29

SP HELPT MEE MET NL 
DOET - 12 MAART 2016 
Locatie: Leijpark (Tijd 
n.n.b)

POLITIEKCAFE BUSKRUIT - 
21 MAART 2016 
Tijd: 20:00 Locatie: 
Kim’s Kroeg, Piusplein 61

VOOR DE MEEST 
ACTUELE AGENDA 
ZIE ONZE WEBSITE: 
TILBURG.SP.NL/AGENDA

MAGAZINE

meedenken of tip voor de 
redactie? mail naar:
hubert@sptilburg.nl

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

SP Tilburg SP Tilburg@sptilburg

Dinsdagavond 19 januari 
kwam ons actiegroepje 
weer bij elkaar in het 
pand aan de Piushaven 
om nog even met elkaar 
door te borduren op mo-
gelijke en haalbare acties 
voor de toekomst. Dit 
kwam tijdens ons samen-
zijn naar voren:

1. We keken eerst terug op 
de wijkbezoeken die we 
vorig jaar gedaan hebben 
en hoe we die mogelijker-
wijs kunnen veranderen 
en verbeteren. Paulina 
heeft contact gehad met de 
SP-afdeling Heerlen, waar 
de wijkbezoeken een groot 
succes moeten zijn.  Zij wil 
nu graag iemand van deze 
werkgroep uitnodigen om 
een avondje of middagje 
met ons te komen praten 
over waar hun succes aan 
te danken is en wat de 

mogelijkheden zijn voor de 
SP-afdeling in Tilburg. Wij 
houden jullie op de hoogte 
wanneer deze bijeenkomst 
plaats zal vinden. 

2. Om een beter beeld te 
krijgen van wat er wer-
kelijk in een buurt speelt, 
leek het ons een goed idee 
om eens in je eigen wijk je 
oor te luisteren te leggen 
bij een bijeenkomst van 
de wijkraad. Regelmatig 
zijn er bijeenkomsten in 
buurtcentra waar wijkbe-
woners informatie kunnen 
inwinnen en waar zij hun 
zegje kunnen doen over 
iets wat in hun wijk speelt. 
Het is niet de bedoeling 
dat wij ons tijdens dit soort 
bijeenkomsten als SP profi-
leren. Het is enkel om een 
beter beeld te krijgen van 
wat er in je eigen stadsdeel 
speelt. De SP kan met deze 

ingewonnen informatie dan 
weer verder uit de voeten. 
Heb je interesse of wil je 
hier meer over weten, neem 
dan contact op met Pavel 
(pavelshkarban@live.nl).

3. Het leek Kees van 
Ham een leuk idee om als 
SP mee te helpen bij het 
opruimen en schoonmaken 
van het Leijpark. Behalve 
dat we dan bijzonder nuttig 
bezig zijn, kunnen we ons 
als SP op een positieve 
manier zichtbaar maken. 
Misschien is er wel budget 
voor een speciaal SP actie-
T-shirt? Of anders gaan 
we aan de slag in onze 
SP-jasjes, sjaaltjes, shirtjes 
en vestjes of gewoon iets 
anders wat lekker rood 
is. Wie doet er mee? We 
houden jullie op de hoogte, 
dus houd de website of de 
Piuspost in de gaten!

BIJEENKOMST ACTIEGROEP

De SP in Heerlen staat 
bekend als actieve afdeling. 
Nog niet zo lang
geleden hebben ze met 
ruim 50 actievoerders 
verschillende wijken in
Heerlen bezocht. Hoe is dit 
activisme van onze zuider-

buren te verklaren?
Wat kunnen wij in Tilburg 
leren van hun aanpak? 
Chris Hesse en Dominique 
Ducornez van de SP Heer-
len komen ons hier meer 
over vertellen. Heb je zin 
om hier meer over te weten 

te komen? Kom naar de 
informatieavond
actievoeren op 23 februari 
om 19.30 in ons SP pand, 
Piushaven 29. Meld je aan 
door een mail te sturen naar 
paulina@sptilburg.nl  We 
zien je graag binnenkomen!

KOM NAAR DE INFORMATIEAVOND
ACTIEVOEREN OP 23 FEBRUARI



INTERVIEW
Vertel eens iets over je-
zelf, wie ben je en wat doe 
je in het dagelijks leven?
Ik ben Jan Coenen, 64 jaar 
inmiddels, ik ben elektro-
nicus van beroep. Ik werk 
bij de Spoorwegen, bij 
de technische tak van de 
spoorwegen. Hier repareer 
ik besturingselektronica 
van treinen: de tractie-
aansturing, de beveiliging 
en de omroep, dat is zo’n 
beetje wat ik doe.
Mijn hobby’s? Alles wat 
met techniek te maken 
heeft. Maar ook vissen. 
Dat deed ik vroeger voor 
de deur van de SP, maar 
daar wordt al jaren niets 
meer gevangen. Het zou 
wel leuk zijn om af en toe 
ook iets te vangen en dat 
gebeurt dus tot op heden 
niet. Tot voor kort heb ik 
ook veel gefietst, maar 
door omstandigheden ben 
ik daarmee gestopt.

Hoelang ben je lid van de 
SP en wat heeft je gemoti-
veerd om lid te worden?
Ik ben inmiddels al een jaar 
of 15 lid van de SP. Op het 
werk werd ik gevraagd om 
als vakbondsconsulent aan 
de slag te gaan. Dat heb ik 
ongeveer tien jaar gedaan 
en toen dacht ik: met de 
kennis die ik hier heb 
opgedaan, onder meer door 
scholing in het arbeids-
recht, kan ik misschien wel 
meer doen. De SP zocht 
naar actieve mensen voor 
de Hulpdienst en toen ben 
ik lid geworden.

Wie zijn er actief bij de 
SP Hulpdienst?
De hulpdienst bestaat uit 
mijzelf, Rianne Koenders 
en Jannie Draisma. In 

deze samenstelling voelen 
we elkaar heel goed aan. 
Jannie is bijvoorbeeld 
biologe, zij kan ordenen bij 
het leven! Ik ben meer de 
strateeg en iets filosofischer 
dan de rest. En Rianne kan 
juist weer heel snel dingen 
uitzoeken op het internet. 
Dat vult elkaar heel goed 
aan! […]

Wat doet de SP Hulp-
dienst allemaal?
Iedereen kan bij ons terecht 
voor allerlei dingen. Kijk, 
als je ruzie hebt met de 
buurman, dan bemoeien we 
ons daar nu niet mee. Of 
als iemand een uitkering 
zou willen aanvragen maar 
daar eigenlijk geen recht 
op heeft, dan gaan we er 
niet aan beginnen uiteraard. 
Maar als je er recht op zou 
hebben, dan doen we er 
wél iets mee. Er hangt dus 
een waardeoordeel aan. 
Wanneer mensen bij ons 
komen met een hulpvraag, 
dan proberen we deze zo 
goed mogelijk op te lossen. 
[…] Er worden zelfs door 
Smolders (van de Lijst 
Smolders – red.) mensen 
naar ons doorgestuurd. 
Vaak zitten hier echter 
mensen bij met problemen, 
en die kunnen wij niet 
verder helpen. We hebben 
bijvoorbeeld mensen gehad 
die zwaar schizofreen 
waren, daar is heel moeilijk 
mee te werken. Die pro-
blemen zijn te ingewikkeld 
voor ons, daar zijn wij niet 
voor getraind. […] Het is 
eigenlijk veel interessan-
ter dan wat er niet komt. 
Je zou verwachten dat er 
in deze tijden van crisis 
veel mensen met schuld-
problemen langskomen, 

maar dat valt heel erg mee. 
Daar kunnen wij mensen 
bijvoorbeeld mee helpen. 
Als je eenmaal de weg 
kent in die bureaucratische 
rompslomp, dan kan je veel 
mensen verder helpen met 
dezelfde problemen […].

Hebben jullie wat voor-
beelden van succesverha-
len?
Ja, die zijn natuurlijk het 
leukst. Er was een vrouw, 
die werd uit haar huis 
gezet. Ze was kranten-
bezorgster en had geen 
arbeidsovereenkomst, 
want zij werken op basis 
van ‘overeenkomst van 
opdracht’. Zij was aangere-
den en kon dus niet wer-
ken. En de verzekering wil-
de wel uitkeren, maar die 
betaling kwam voor haar te 
laat. Zij zou dus die maand 
haar huur niet kunnen be-
talen en haar huis uitgezet 
worden. We hebben toen 
contact opgenomen met 
de verzekering en met de 
huisbaas en uiteindelijk 
mocht ze haar huur iets 
later betalen.
We hebben ook iemand 
geholpen die in de financi-
ele problemen was geraakt 
en letterlijk honger had. 
Hij had geen geld voor de 
volgende maaltijd. Toen 
hebben we contact gehad 
met de voedselbank en 
daar wilden ze in dit zeer 
uitzonderlijke geval in het 
weekend te hulp schieten. 
Toen hebben we hem via 
Jongerenloket Blink ergens 
ondergebracht en is het uit-
eindelijk goed afgelopen.

Waar we nu bijvoorbeeld 
mee bezig zijn is het Rooie 
Manneke. Hij is dakloos 

en woont ergens in een 
tent. Hij had wel een 
postbusadres, zodat ze zijn 
daklozenuitkering konden 
overmaken. Maar nu is hij 
65 geworden en krijgt hij 
pensioen en AOW, maar 
heeft hij ineens geen post-
busadres meer. Dus alles 
stopt omdat hij geen adres 
heeft. Dus we zijn ermee 
aan de slag gegaan en nu 
is hij tijdelijk onderge-
bracht bij Bemoeizorg (het 
Team Bemoeizorg Tilburg 
– red.), zodat hij in ieder 
geval een adres heeft. Nu is 
hij op zoek naar een huisje. 
[…]

Is er iets wat je verder 
nog kwijt wilt aan de 
SP-leden over de SP 
Hulpdienst?
Wat ons opvalt, en wat al 
eerder genoemd is, is dat 
de aanloop nogal fluc-
tueert. Er kloppen veel 
minder mensen bij de hulp-
dienst aan dan dat je zou 
verwachten. We hebben 
op verschillende manieren 
geprobeerd de SP Hulp-
dienst onder de aandacht 
te brengen, onder andere 
met posters. Maar vaak 
worden de posters gezien 
als ‘politieke reclame voor 
de SP’, en wil men ze niet 
ophangen. We denken dat 
er een hele grote behoefte 
is aan een hulpdienst, maar 
dat veel mensen de weg 
niet kennen. De mensen die 
we geholpen hebben geven 
allemaal aan erg tevreden 
en dankbaar te zijn. Dus 
mond-tot-mondreclame 
helpt ook heel goed. We 
managen de verwachtin-
gen ook goed vooraf, we 
geven duidelijk aan waar 
we mensen wel of niet mee 
verder kunnen helpen.

DE SP-HULPDIENST IN BEELD



UIT HET GEMEENTEHUIS 
WETHOUDER. EN NU?

In 2015 zijn er veel taken 
vanuit Den Haag overge-
dragen aan de gemeenten. 
Hoe zou dit gaan verlo-
pen? Zou iedereen nog 
wel zijn zorg krijgen? 
Zouden er mensen tussen 
wal en schip gaan vallen?

We zitten in 2016. En hoe 

is het gegaan met de zorg 
in Tilburg?
Ik kan u zeggen dat we het 
in Tilburg goed geregeld 
hebben. Ik zal u eerst ver-
tellen hoe we dit aangepakt 
hebben. In Tilburg hebben 
we niet gezorgd voor een 
nieuw loket maar gebruik 
gemaakt van bestaande 
organisaties, te weten 
GGD, IMW, Mee, loket Z 
en Werk en Inkomen. Deze 
organisaties vormen samen 
de zogenaamde Tilburgse 
Toegang. Mochten mensen 
vragen hebben over hun 
werk, inkomen of zorg dan 
kunnen ze terecht bij deze 
organisaties. Dus bij de 
Tilburgse Toegang.

Als iemand met een vraag 
bij een van deze organisa-
ties komt wordt er niet al-

leen gekeken naar de vraag 
waarmee hij binnenkomt, 
maar ook naar andere ‘leef-
gebieden’. Als iemand bij-
voorbeeld een vraag heeft 
over huishoudelijke hulp, 
dan wordt er ook meteen 
gekeken naar zijn financi-
ele situatie en naar andere 
vormen van zorg die hij of 
zij nodig heeft. Er wordt 
dus integraal gekeken naar 
iemands situatie. Hier-
mee bereiken we dat we 
niet alleen naar een losse 
vraag kijken maar naar ‘het 
hele plaatje’. Zo kunnen 
we iemand een passende 
oplossing bieden voor alle 
problemen.

Ik ben blij dat we in Til-
burg zo aan het werk zijn; 
dat we niet meer kijken 
naar standaardoplossingen, 

maar maatwerk bieden. 
Want het blijft voor mij 
als SP-wethouder voorop-
staan dat we naar de méns 
blijven kijken, en niet naar 
het systeem. Natuurlijk zijn 
er nog zaken die verbeterd 
kunnen worden aan de Til-
burgse Toegang, maar daar 
gaan we de komende jaren 
hard mee aan de slag.
Maar één ding kan ik u nu 
al zeggen: In Tilburg kijken 
we naar de mens als ge-
heel. We leveren maatwerk 
en  iedereen heeft recht op 
een oplossing.

Tevens doe ik hier een 
oproep: Mocht u toch 
problemen ondervinden bij 
de Toegang, of heeft u tips 
om onze Toegang nog beter 
te maken, dan hoor ik dat 
graag van u!

Deze keer willen we het 
hebben over schone lucht 
voor iedereen.

Wist u dat:
*fijnstof jaarlijks 3,2 mil-
joen doden over de hele

wereld kost;
*je van vuile lucht een be-
roerte, longkanker, COPD, 
astma of hartaanvallen kunt 
krijgen;
*in Nederland 1 miljoen 
mensen last hebben van 
chronische longziekten;
*daar elk jaar 34.000 
patiënten bij komen;
*de kosten van slechte 
lucht in Europa geschat 
worden op 1500 mil-
jard euro als gevolg van 
ziektekosten, niet kunnen 
werken, daling arbeidspro-
ductiviteit, etcetera;
*kinderen die opgroeien 
vlak bij veel vuile lucht 
maar liefst 17 IQ-punten 
minder hersenontwikkeling 
 kunnen hebben;
*veel pasgeboren kinderen 
door vuile lucht ernstige 
groeivertragingen kunnen 

hebben;
*Nederland in Europa op 
de een-na-laatste plaats 
staat wat betreft de lucht-
kwaliteit (boven België);
*in Tilburg gemiddeld 
tussen de 21,1 (stadsachter-
grond) en 34,5 microgram 
(centrumontsluiting) lucht-
vervuiling per m³ lucht 
gemeten wordt;
*dat weliswaar onder de 
Europese norm is, maar 
ver boven de norm die de 
Wereld Gezondheids
Organisatie(WHO) advi-
seert;
*we in Tilburg voor fijnstof 
een gemiddelde scoren 
van 15,6 terwijl de WHO 
hiervoor 10 microgram   
adviseert.

---VERVOLG Z.O.Z.----

WIJ GAAN VOOR EEN GROEN, DUURZAAM EN DUS 
GEZOND TILBURG VOOR IEDEREEN



MAAK DE SP TILBURG ZICHTBAAR VIA 
SOCIAL MEDIA!

UIT DE AFDELING

In het huidige tijdperk, 
waarin steeds meer men-
sen gebruik maken van 
de sociale media, kan de 
SP natuurlijk niet ach-
terblijven. De afgelopen 
bestuursperiode hebben 
we als SP Tilburg dan 
ook geïnvesteerd in social 
media. Zo hebben we 
inmiddels een twitter-pa-
gina die goed gevolgd 
wordt (op dit moment 

1050 volgers), en ook 
onze Facebook-pagina 
loopt goed (190 likes). 
Sinds kort hebben we ook 
een ROOD-facebookpagi-
na (met al 75 likes).

Waarom social media 
gebruiken?
- Steeds meer mensen 
gebruiken social media. 
Het is een snelle, effectieve 
en efficiënte manier van 

mediagebruik.
- Je krijgt een heel groot 
bereik, wat via papieren 
media wat moeilijker voor 
elkaar te krijgen is. Als je 
op facebook aangeeft een 
item leuk te vinden, of via 
twitter een tweet van ons 
retweet, dan zien al jouw 
volgers dit. Dit zorgt op 
zichzelf al voor een groot 
bereik. Als jouw volgers 
het item ook liken of ret-

weeten, wordt het bereik 
nog groter. Het heeft als 
het ware een domino-
effect.

U zult dus begrijpen dat 
wij een effectief gebruik 
van social media niet 
alleen kunnen realiseren, 
daar hebben we uw steun 
hard bij nodig. Dus als u 
gebruik maakt van social 
media, like onze pagina en 
(deel) onze berichten!

Daarom gaat de SP 
Tilburg voor schone lucht 
in onze stad.
*Door te pleiten voor 
uitbreiding van de milieu-
zone (zeer vuil economisch 
vervoer, vuil 
 personenvervoer en 
misschien ook wel voor de 
zeer vervuilende tweetakt-
brommers);
*Door te pleiten voor het 
‘opschonen’ van het ge-
meentelijk wagenpark;
*Door meer E-laadpalen te 
plaatsen;
*Door actief te blijven 
pleiten voor een goed geor-
ganiseerd transferium;
*Door te pleiten voor meer 
privileges voor fietsers ten 
opzichte van automobilis-

ten, zeker in de binnenstad;
*Door te pleiten voor 
gezonde bossen rondom 
Tilburg (die de instromen-
de lucht van buiten de stad 
zuiveren);
*Door te pleiten voor meer 
groen in de stad, met name 
binnen de ringbanen;
*Door te pleiten voor veel 
meer zuiverende groene 
daken en gevelgroen bij 
oudbouw, maar zeker ook 
 bij nieuwbouw;
*Door te pleiten voor meer 
reinigend groen (hogere 
groene hagen tussen wegen 
en fietspaden) bij 
 de meest vervuilde straten;
*Door te pleiten voor 
fossielvrij verwarmen van 
onze huidige- en 

toekomstige huizen.

U kunt bij ons een sticker 
aanvragen voor op uw 
autoachterruit waarop u 
aangeeft niet harder te 
rijden dan 100 km/u, want 
dan helpt u mee met het 
verminderen van CO2 (en 
andere vuile uitstoot).

Wilt u een keer aan-
schuiven bij de Groene 
Tomaat om te luisteren, 
mee te denken, of om ons 
te adviseren? Meld u dan 
aan of kom een keer onaan-
gekondigd binnenvallen op 
een van onze bijeenkom-
sten in de Piushaven. De 
volgende bjeenkomsten 
zijn gepland op maandag 

21 maart en maandag 11 
april vanaf 19.30 uur.

In de volgende Piuspost 
nemen we u mee met het 
onderwerp: Een groen 
en gezond Tilburg voor 
iedereen.

De Groene Tomaat gaat 
op 12 maart ‘NL Doet’ 
meehelpen om een van 
de mooiere parken van 
Tilburg, Het Leijpark, een 
schoonmaakbeurt te geven. 
Tijdstip: 10:00 uur tot 
13:00 uur. Locatie: ingang 
Hoek Ringbaan Zuid en 
Prof. Van Buchemlaan.
Voor materialen wordt 
gezorgd. Zien we jou daar 
ook? Gezellig!

Op donderdag 21 januari 
heeft Tiny Kox, fractie-
voorzitter van de SP in de 
Eerste Kamer, voor het 
eerst een scholing gegeven 
aan de ROOD-afdeling 
van de SP, uiteraard met 
het oog op de toekomst 
van de partij. Het thema 
was “waartoe is de SP op 
aarde?”. Om de jongeren 
van ROOD goed voor te 
bereiden op een eventuele 
doorstroom naar ‘de grote 
SP’, zal Tiny de jongeren 

eens per maand scholen. 
En deze keer was de rode 
draad dus het doel en 
de visie van de SP voor 
Tilburg en voor Nederland. 
Voor de leden van ROOD 
was dit een unieke kans om 
te spreken met een van de 
grondleggers van hun par-
tij. Met een goede opkomst 
en een meer dan tevreden 
fractievoorzitter, lijkt een 
mooie toekomst van de SP 
in Tilburg in ieder geval 
verzekerd.

TINY KOX START SCHOLING ROOD-LEDEN


