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NU WIJ: DE SP IS ER VOOR IEDEREEN!
Fractievoorzitter
Fráncy van Iersel
Contact SP Tilburg
Piushaven 29 - 5017 AN
Tilburg - tilburg@sp.nl tilburg.sp.nl
Hulpdienst SP Tilburg
tel.: 06 - 43 27 90 14
hulpdiensttilburg@sp.nl
meedenken of tip voor de
redactie? mail naar:
hubert@sptilburg.nl

AGENDA
NIEUWJAARSRECEPTIE SP
TILBURG - 29 JANUARI
Tijd: 14:00 tot 17:00
Locatie: SP-pand,
Piushaven 29.
LEDENAVOND - 2 FEBRUARI
Tijd: 19:00
Locatie: SP-pand,
Piushaven 29
GROENE TOMAAT 14 FEBRUARI
Tijd: 19:00
Locatie: n.n.b.
VOOR DE MEEST
ACTUELE AGENDA
ZIE ONZE WEBSITE:
TILBURG.SP.NL/AGENDA

De afgelopen dagen rondom kerst in een ontspannen sfeer genoten van de
momenten met familie,
vrienden en kennissen. Het
jaar 2017 ligt voor ons. Ik
heb er zin in!
Hoe kunnen we in 2017 actief ons steentje bijdragen?
Het gaat er om dat we ons
afvragen hoe we het in de
toekomst beter kunnen
doen. En dan vooral ook
in actie komen: De tegenbeweging bestaat óók. En
die bestaat niet alleen uit
staken en actievoeren, ze
bestaat er vooral uit dat
mensen elkaar steunen, dat
ze zich weer solidair gaan
voelen, dat ze gaan beseffen dat ze het niet hoeven
te accepteren als anderen
over hen heen lopen. Het
gaat over kernwaarden als
vrijheid van meningsuiting,
verdraagzaamheid, solidariteit en naastenliefde; een
uitgestoken hand, inspiratie, hoop. En het gaat er
vooral om dat we uitgaan
van de waardigheid van
ieder mens.
NU WIJ: SP voor een
sociaal Nederland. Politiek
hoort te gaan over hoe we
rekening houden met een

ander en samen problemen
oplossen.
https://www.sp.nl/
nieuws/2016/10/nu-wijverkiezingsprogrammavoor-sociaal-nederland

Nergens zouden bloemen
staan
En de aarde zou verkleuren
Overal gesloten deuren
En de klok zou niet meer
slaan

Op 29 januari organiseert de SP Tilburg een
nieuwjaarsreceptie. Graag
ontmoet ik u dan.

Als de liefde niet bestond
Dan was de hele vrijerij
bedorven
De wereld was gauw uitgestorven
Als de liefde niet bestond

Fráncy van Iersel,
Fractievoorzitter
SP Tilburg
Tijdens de Gala-avond ter
gelegenheid van 100 jaar
Toon Hermans werd onderstaand liedje gezongen, een
lied dat ik iedereen te allen
tijde mee wil geven!
Als de liefde niet bestond
Zullen ze stilstaan, de rivieren
En de vogels en de dieren
Als de liefde niet bestond
Als de liefde niet bestond
Zou het strand de zee verlaten
Ze hebben niets meer te
bepraten
Als de liefde niet bestond

Als de liefde niet bestond
Zou de zon niet langer
stralen
De wind zou niet meer
ademhalen
Als de liefde niet bestond
Geen appel zou meer rijpen
Zoals eens in het paradijs
Als wij elkaar niet meer
begrijpen
Dan is de wereld koud als ijs
Ik zou sterven van de kou
En m’n adem zou bevriezen
Als ik je liefde zou verliezen
Er is geen liefde zonder jou

Als de liefde niet bestond
Zou de maan niet langer lichten
Geen dichter zou meer
dichten
Als de liefde niet bestond

DEZE OF EEN ANDERE PIUSPOST ONLINE RAADPLEGEN? DAT KAN!
GA NAAR: tilburg.sp.nl/nieuwsbrief VOOR ONS ARCHIEF.
Voor het dagelijkse nieuws
bezoek onze website:
tilburg.sp.nl of volg ons
via de sociale media
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INTERVIEW MET TINY KOX

INTERVIEW

Tilburg-Noord. Het voordeel van het internationale
werk is dat ik nu niet alleen
over Rusland, Oekraïne of
Cyprus praat, maar dat ik er
ook kan gaan kijken omdat
ik in de raad van Europa
fractievoorzitter ben van
de linkse fractie. Dus dat is
zo’n beetje de SP-manier:
niet alleen erover praten,
maar ook gaan kijken waar
je het over hebt.

Vertel eens: Wie is Tiny
Kox?
Tiny Kox is van 1953, dus
die loopt al een hele tijd
mee. Ik ben geboren in
Veldhoven en op mijn 20ste
naar Tilburg verhuisd, dus
ik ben een Tilburger. Ik heb
hier 17 jaar in de gemeenteraad gezeten: Ik was het
eerste raadslid voor de SP en
de eerste fractievoorzitter. Ik
ben ook afdelingsvoorzitter
geweest.
Daarnaast ben ik ook
werkzaam geweest voor
de Rechtswinkel hier in
Tilburg, eerst als vrijwilliger
en later als coördinator. Ik
ben vrij snel ook voor de
landelijke SP gaan werken,
in 1981. Ik was hoofdredacteur van de Tribune.
Van 1994 tot 2003 was ik
Algemeen Secretaris van
de SP. Daarna ben ik lid
geworden van de Eerste
Kamer, en daar werd ik
fractievoorzitter. Ik ben erg
actief in de buitenlandse
politiek omdat ik namens het
Nederlandse parlement in
de Parlementaire Assemblee
van de Raad van Europa zit.
Daarin zijn alle 47 Parlementen van Europa vertegenwoordigd. De Assemblee
houdt zich vooral bezig met
het handhaven van mensenrechten en democratie en
met het bevorderen van de
rechtsstaat.

Je bent dus landelijk en in
de internationale politiek
werkzaam. Wat vind je
leuker om te doen?
Het leukst is de lokale
politiek geweest. Als je in
de gemeenteraad zit voor
de SP, en dus ook op straat
actief bent, dan is het meest
bijzondere toch wel dat je
altijd weet waar je het over
hebt. Als iemand het met
je oneens is, kan je altijd
zeggen: Nou, zullen we gaan
kijken?
Ik herinner me dat we een
keer aan het discussiëren
waren of een bepaald soort
verlichting er nu wel of niet
moest komen in Fatima. Er
was nog geen toestemming
van de gemeenteraad. Toen
zei ik tegen de wethouder:
Die verlichting staat er al.
De wethouder zei: dat kan
niet want daar moeten we
nog over beslissen. Waarop ik zei: Dan gaan we er
morgen kijken. Toen zijn
we gaan kijken en gelukkig
voor mij - en ongelukkig
voor hem -stond die er
inderdaad al.
Dat is het mooie van lokale
politiek. Hoe verder je
omhoog gaat - provinciaal,
nationaal, internationaal
- hoe verder je af komt te
staan van de materie. Praten
over hoe het gaat in Rusland is moeilijker dan het
hebben over hoe het gaat in

We gaan nu ook weer de
straat op voor de landelijke verkiezingscampagne.
Welke thema’s staan voor
de burgers centraal in het
SP-verkiezingsprogramma?
Dat thema is eigenlijk al een
aantal verkiezingen op een
rij hetzelfde. Het gaat om de
vraag of we doorgaan op de
liberale weg van ‘ieder voor
zich en god voor ons allen’,
het idee dat dat uiteindelijk het beste is voor alle
mensen samen. Of gaan we
de sociale kant op, waarbij
de samenleving georganiseerd moet worden op basis
van solidariteit. Dat is een
langjarig SP-thema, het wezensthema van de SP. Dit is
waarom we ooit zijn opgericht. En dat zal nu ook weer
spelen. We hebben allerlei
partijen die vol zitten van
gemopper: rechtse partijtjes
die andere mensen de schuld
geven van alles. Naast
Wilders komen er steeds
meer kleine partijen op die
wel mopperen maar geen
alternatieven aandragen voor
hoe het beter kan. De SP
‘moppert’ ook op de liberale
koers van de samenleving en
de politiek, maar komt wel
steeds met een alternatief.
Een alternatief waarin de
problemen opgelost worden
op een sociale manier. Het
Nationaal ZorgFonds is daar
een heel mooi voorbeeld
van. We hebben nu tien jaar
marktwerking in de zorg;
daarvoor was het anders. De
marktwerking zou de zorg

goedkoper, effectiever en
toegankelijker maken. Maar
alle rapporten wijzen uit
dat precies het omgekeerde
is gebeurd: Marktwerking
maakt de zorg duurder,
minder toegankelijk en bureaucratischer. De SP heeft
daar kritiek op en komt ook
met een alternatief: Laten
we een Nationaal ZorgFonds
organiseren, zonder eigen risico en met een premie naar
draagkracht. Dan kunnen
we de zorg betaalbaar en
toegankelijk houden. Dát is
hoe de SP campagne voert
en dat is hoe we tegen de
zaken aankijken.
In de campagne zal dat
de vraag moeten zijn: Wil
je het liberaler, wil je het
houden zoals het is, wil je
een mopper-politiek die niet
met alternatieven komt, óf
wil je kiezen voor een partij
die kritiek op de bestaande
orde heeft maar met alternatieven komt? Of het nu
gaat om wonen, milieu,
energie of om andere zaken,
wij zijn de enige partij die
de afgelopen vier jaar geen
enkele keer Rutte uit de
brand heeft geholpen. We
zijn in 2012 de verkiezingen
in gegaan met het doel hem
uit het torentje te halen. Dat
is niet gelukt omdat de Partij
van de Arbeid overliep van
links naar rechts. Daarom
is Rutte vijf jaar lang in dat
torentje blijven zitten. Dat
heeft hij kunnen doen omdat
hij voortdurend door andere
partijen is geholpen. De SP
is de enige partij geweest
die hem geen enkele keer
geholpen heeft. Omdat wij
vinden dat het beter voor
het land zou zijn als hij zou
vertrekken.
Hoe gaat het er straks uitzien als we een regeringspartij zouden worden?
Met welke partijen zouden
we verder gaan, denk jij?
Daar heb ik geen flauw idee
van. Eén ding is zeker: hoe

UIT HET GEMEENTEHUIS
groter de SP wordt, hoe
groter de kans dat we in de
volgende regering komen,
en hoe groter de kans dat
PVV en VVD er niet in
komen. De SP wil samenwerken met alle partijen,
met uitzondering van de
PVV. Omdat die partij systematisch mensen uitsluit,
en daar valt niet mee samen
te werken. De VVD is het
liberale tegendeel van de sociale SP. Voor de rest kan de
SP samenwerken met elke
partij: We zitten in 30 van de
60 grootste gemeenten in het
gemeentebestuur; we zitten
in 4 van de 6 grootste steden
in het gemeentebestuur;
in 6 van de 12 provincies
besturen we mee. Hier met
PvdA, daar met het CDA,
daar weer met D66 en weer
ergens anders met GroenLinks. In onze hoofdstad
bijvoorbeeld met D66 én
VVD. Daarmee bewijzen
we dat we niet eenkennig
zijn, dat we in principe alle
kanten op kunnen.
Maar hoe groter de SP, hoe

groter de kans dat we in
de regering komen. En als
we erin komen, zal dat een
regering zijn die meer een
sociale variant zoekt en
minder de liberale.
Om daar te komen gaan
we komende tijd weer de
straat op. Heb je iets zien
veranderen in de manier
waarop we campagne voeren op straat?
In essentie blijft dat hetzelfde. Campagne voeren is heel
veel massamedia gebruiken.
Met name de televisie, radio,
sociale media, billboards.
Massacommunicatie is heel
erg belangrijk: Je moet mensen in korte tijd goed kunnen bereiken. De campagne
duurt vaak ook maar een
paar weken. Maar wat de
SP daar als enige partij aan
toevoegt, is dat we op heel
veel plaatsen al actief zijn
op straat. We maken geen
vreemde indruk op mensen
omdat we ook op straat zijn
als er géén verkiezingen
zijn. We zijn een vertrouwd

gezicht. Ik ben er altijd van
overtuigd geweest dat dat
ons extra element is. Dat de
SP zich ook op straat thuisvoelt, met mensen praat en
weet waar het over gaat. Dat
zouden andere partijen ook
graag willen hebben, maar
dat kan je niet even in verkiezingstijd opbouwen. Daar
moet je altijd mee bezig zijn.
Het is onze natuur om bij de
mensen op straat te zijn.
Kan je tot slot onze leden
nog een boek of film aanraden?
Er zijn er zoveel. Ik heb
zelf net een prachtig boek
gelezen over Moresnet. Een
verhaal over een landje dat
honderd jaar heeft bestaan,
maar waarvan niemand zich
meer het bestaan herinnert.
Het is een voorbeeld van
hoe de geschiedenis zich
ontwikkelt: Dingen die vandaag onmogelijk lijken zijn
morgen mogelijk. En over
honderd jaar zijn ze weer
verdwenen.

En ik heb onlangs ook het
boek Atjeh gelezen. Over
Nederlands langste koloniale
oorlog op Atjeh. Dan kom je
er achter dat ons fijne land
in het verleden niet alleen
mooie, maar ook gitzwarte
periodes heeft gekend. Ik
ben ervan overtuigd dat
als we ons best doen, we
nieuwe gitzwarte periodes
kunnen vermijden en mooie
periodes aan de geschiedenis
kunnen toevoegen.
Nu maar hopen dat we dit
straks ook vanuit de regering kunnen doen…
Zelfs als we niet in de
regering zitten. We zitten
bijvoorbeeld in Tilburg en
Breda in het bestuur en dat
is goed. Maar er zijn ook
steden waar dat niet het
geval is. De SP is zowel in
de coalitie als in de oppositie altijd op haar plaats.
Want er is altijd plek voor
een politieke partij die het
opneemt voor menswaardigheid, gelijkwaardigheid en
solidariteit.

HET NIEUWE JAAR
Door: Hans Kokke, Wethouder

Ik wil iedereen een fijn,
liefdevol en sociaal 2017
wensen. Het jaar 2017
wordt een belangrijk en
spannend jaar. Niet alleen
voor Tilburg, maar voor het
hele land.
Want 2017 is het jaar
waarin we gaan kiezen.
Misschien wel voor een
richting waarin het normaal
is om mensen uit te sluiten
omdat ze een andere mening of godsdienst hebben;
een richting waarin de
tegenstellingen tussen rijk
en arm groter worden en er
nog steeds veel kinderen
opgroeien in armoede.
Maar we kunnen ook
kiezen voor een richting
waarbij iedereen dezelfde
kansen krijgt in onze maat-

schappij, waarin de sterkste
schouders de zwaarste
lasten dragen en iedereen
kan en mag meedoen zonder dat er naar afkomst of
godsdienst wordt gekeken.
Het zal u in niet verbazen
dat ik voor deze laatste
richting kies. Want ik
geloof in een maatschappij
waarin iedereen gelijke
kansen krijgt, waarin niemand in armoede hoeft op
te groeien en het vertrouwen in elkaar veel groter
is dan het wantrouwen. Ik
heb er genoeg van dat mensen worden weggezet omdat ze anders zijn en dat in
een rijk land als Nederland
niet iedereen kan meedoen
omdat ze te weinig geld
hebben.
Natuurlijk sluit ik ook mijn
ogen niet voor het geweld

in de wereld. Dagelijks
sterven er vele mensen in
oorlogsgebieden. Daar ligt
voor de politiek en voor
alle Nederlanders ook een
taak: bijvoorbeeld door het
goede voorbeeld te geven
en onze maatschappij open
te blijven stellen voor
vluchtelingen uit oorlogsgebieden. Maar ook door
ons te blijven inzetten voor
vrede.
Ik ben en blijf een positief
mens. Want wat er ook
gebeurt in 2017, we zullen
het samen met elkaar
moeten oplossen: iedereen
in deze maatschappij. En
ik geloof dat het kan. Want
door de kracht van samenwerking en door niemand
uit te sluiten, kunnen we
ervoor zorgen dat iedereen
gelijke kansen krijgt, dat er

niemand in armoede hoeft
op te groeien en dat de
sterkste schouders de zware lasten zullen dragen.
Als we dat in Nederland zo
kunnen gaan doen, zijn we
een voorbeeld voor de rest
van de wereld. Goed voorbeeld doet goed volgen, zei
mijn tante vroeger al. En ik
ben ervan overtuigd dat zo
ook de vrede in oorlogsgebieden een stuk dichterbij
zal komen.
Ik zal elke dag proberen
dit voor elkaar te krijgen.
Graag met uw steun natuurlijk, zodat we volgend
jaar kunnen zeggen dat
2017 een mooi en goed
jaar was. Een jaar waarin
Tilburg, Nederland en de
hele wereld een stuk beter
en socialer is geworden.

UIT DE AFDELING

DE GROENE TOMAAT KOMT NAAR U TOE IN 2017
De Groene Tomaat komt
in 2017 naar jou toe!
We komen dit jaar minimaal 5x bij elkaar,
telkens in een andere wijk van Tilburg.
-Wandelen door de wijk
tussen 19.00 en 20.00

Wilt u ook gratis zo’n geveltuintje om de
stad mee te vergroenen? Mail naar
natuur_groen@tilburg.nl
De gemeente komt het gratis aanleggen.

Ruim 800 Tilburgers doen al mee.
Geen geld voor planten?
Mail het de SP Tilburg.

-Plannen maken en informatie uitwisselen
in het buurthuis tussen 20.00 en 22.00
Kijk op onze site wanneer we in jouw
buurthuis komen.
De data zijn 14-2 / 11-4 /
20-6 / 12-9 en 21-11.
Je bent altijd welkom!!!

Dat moeten we samen kunnen oplossen!

Ook last van zwerfvuil?

Vraag een gratis zwerfafvalknijper aan
via groen@diamant-groep.nl
10 minuten per week
en je straat blijft schoon.
Meer dan 500 Tilburgers doen al mee.

foto bron:
NL Doet (www.nldoet.nl)

NL Doet

10 en 11 maart 2017
Doe mee en sluit je aan
bij de Tilburgse
projecten.
zie www.NLdoet.nl
De SP doet
natuurlijk ook mee!

Bestel de gratis sticker bij
de SP Tilburg en doe mee

met minder CO2

door max 100 km per uur te rijden.
Al zo’n 1000 Nederlanders gingen je voor.
Sluit je aan!!!

VACATURE FRACTIEMEDEWERKER (V/M)
De fractie van SP Tilburg
bestaat uit zes gekozen
raadsleden en twee commissieleden. De fractiemedewerker/ster ondersteunt
de fractie op beleidsinhoudelijk, organisatorisch,
communicatief en secretarieel gebied. In verband
met het vertrek van onze
fractiemedewerker is per
direct een vacature ontstaan voor de functie van
fractiemedewerker (V/M).
Wij bieden
Een enthousiast en hecht
fractieteam. Mogelijkheid
om de lokale politiek van
dichtbij mee te maken. Een
afwisselende een leerzame
uitdaging voor ongeveer 6
uur per week. Een onkosten

en vrijwilligersvergoeding.
Ben je enthousiast, beschik
je over voldoende tijd om
energie te steken in het
actief faciliteren van de
raad-werkzaamheden? Lees
dan verder!
Taken fractiemedewerker
Ondersteuning van de fractie
in algemene zin zoals secretariële en administratieve
werkzaamheden:
- Voorbereiden en notuleren
fractievergadering,
- Verzorgen van de primaire
communicatie (telefoon,
agendabeheer en e-mail),
- Op verzoek aanwezig zijn
bij commissies en raad,
uitzoeken van vraagstukken
en informatie daarover de
fractie en individuele fractie-

leden adviseren.
- Ondersteuning van de fractievoorzitster bij de coördinatie van werkzaamheden;
- Coördinatie van de externe
communicatie van de fractie
onder meer door het schrijven en redigeren van stukken
voor de website, het verzorgen van de nieuwsbrief de
PiuSPost.
Wij vragen iemand die
- Flexibel inzetbaar is, geen
9.00 tot 17.00 mentaliteit
- Uitstekende analytische,
redactionele, communicatieve en organisatorische
vaardigheden heeft
- Interesse heeft in de
gemeentepolitiek
- Affiniteit met het SP gedachtegoed. Lidmaatschap

SP is een pré.
- Een teamplayer die tevens
zelfstandig kan werken
Procedure
Stuur je motivatie en CV
per e-mail uiterlijk op 15
februari aanstaande aan de
fractievoorzitster op onderstaand adres:
Fráncy van Iersel, fractievoorzitster SP Tilburg
E: francyvaniersel@raadtilburg.nl

Voor meer informatie kan
je contact opnemen met de
fractievoorzitster, telefoonnummer: 06 17445692.

