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AGENDA
ROOD Zomerschool 18 t/m 23 juli 2015
Een aantal van onze
jongeren gaan naar de
ROOD Zomerschool met
als thema: Vrijheid!

Regelmatig gaat de SP
in Tilburg de straat op,
ook buiten verkiezings-

waardevolle informatie

fractie van de SP waren
dit weekend op straat te
vinden in de Tilburgse
bomenbuurt om met
bewoners te spreken
over de goede en slechte

gelukkig) was dat de
bewoners, op een aantal

waren zeer te spreken
over de bereidwilligheid en openheid van de
bewoners die ons veel

Wij bedanken alle bewoners die mee hebben
gewerkt voor hun openheid
en vriendelijkheid!

spreken waren over hun
ten tussen alle bewoners.

KENNISMAKINGSAVOND NIEUWE
LEDEN GROOT SUCCES!
Nadat het bestuur en de
leden zich voorgesteld
hadden was er een echte
SP Tilburg-quiz. Uiteraard gingen de winnaars
niet zonder lege handen
naar huis! Zo werden er
onder andere het boek
Tegenstemmen van Jan
Marijnissen en een SP-mok
vergeven.

Bestuursvergadering 26 augustus 2015
Locatie: Piushaven 29
Tijd: 19:00uur
Fractieoverleg 26 augustus 2015
Locatie: Piushaven 29
Tijd: 20:00uur
Bijeenkomst actiegroep
“Links stemmen” - 15
september 2015
Locatie: Piushaven 29
Tijd: 20:00uur
Ledeninformatieavond 21 oktober 2015
Locatie: Piushaven 29
Tijd: 20:00uur
VOOR DE MEEST
ACTUELE AGENDA
ZIE ONZE WEBSITE:
TILBURG.SP.NL/AGENDA

Veiligheidscontrole bij het
kruispunt.

Op donderdag 28 mei
was er een kennismakingsavond voor nieuwe
SP-leden. Deze avond had
als doel de nieuwe leden

kennis te laten maken
met het bestuur en de
afdeling. Er waren zo’n
15 tot 20 nieuwe leden
aanwezig.

We ontvangen veel positieve reacties van de leden.
We hopen deze leden vaker
te mogen verwelkomen bij
andere SP-activiteiten.
Al met al een succesvolle
avond!

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

@sptilburg

SP Tilburg

INTERVIEW
MARIA: ‘JA, DIT IS TOCH WEL DE BESTE PARTIJ VAN
NEDERLAND’
voor de mensen, want wat
gebeurd is heeft overal z’n
doorwerking.

Naam: Maria Dielesen
63
Lid sinds: 2015

Ik ben ruim drie jaar met
pensioen. In mijn
dagelijkse leven doe ik een
beetje schilderen, in mijn
huis werken, een klein
beetje vrijwilligerswerk
en veel lezen. Ik woon een
half jaar per jaar in Egypte.
Daar ben ik heel vaak
geweest in het verleden.
Toen ik met pensioen ging
dacht ik, nu kan ik daar
ook gaan wonen; omdat
mijn zus dat al deed. Dat
is hartstikke leuk, het is
daar heel erg mooi weer, en
je bent in een heel andere
cultuur.
Het is daar natuurlijk wel
erg op scherp gesteld op dit
moment, omdat in de hele
Arabische wereld van alles
aan de hand is. In Luxor,
waar wij zitten, is het ook
wel veranderd de laatste
jaren. Maar dat maakt het
nog niet oninteressanter.
Ik vind het wel jammer

Ik vind het interessant om
daar te wonen, je hebt er
een heerlijke tijd, je kunt
er lekker zwemmen, je
hebt er een andere taal en
ontmoet allerlei mensen uit
verschillende landen. Veel
Engelsen, Duitsers, Fransen, en we kennen ook veel
Arabische mensen. Ik heb
nu ook veel meer tijd voor
allerlei dingen. Bijvoorbeeld om overdag met mijn
vriend te gaan wandelen en
kwam het werk op de
eerste plaats, en dan was ik
heel moe als ik ‘s avonds
om halfacht thuiskwam. En
dan moest ik op mijn vrije
dag mijn huis poetsen en
de tuin doen. Maar nu heb
ik alle tijd, dat vind ik echt
heerlijk.

het meest voor de gewone
mensen en kinderen op.
En in verkiezingstijd lees
je die verkiezingskrantjes
en dat van de SP sprak me
toch echt het meest aan.
Hoewel ze bij ons thuis,
mijn ouders, altijd Partij
van de Arbeid stemden, dus
daar ben je mee opgevoed.
Maar ik heb er toch al heel
lang geleden voor
gekozen om op de SP te
gaan stemmen.

Dat je toch een klein beetje
de partij kan steunen, als
is het maar een beetje. Elk
lid is er één, en zo geef je
toch steun aan de partij. En
steun, waardoor de partij
ook meer kan doen. Dus op
zich vind ik dat juist goed
om lid te zijn.
re SP-leden wilt meegeJa, ik wil graag wat aan
andere SP-leden en aan de
wereld meegeven: bijvoorbeeld die dingen die er nu

Ik ben nu een paar
maanden lid. Maar ik ben
voorheen, toen ik nog in
Rotterdam woonde, ook al
een aantal jaren lid
geweest.
Ik denk dat de voornaamste reden was dat ik Jan
Marijnissen iemand vind
die mij zeer aanspreekt. In
die tijd ben ik me ook meer
in de politiek gaan verdiepen. Toen dacht ik, ja dit is
toch wel de beste partij van
Nederland. Die komt nog

ik onbegrijpelijk. Als ik er
met een beetje gezond verstand over nadenk, kan ik
me niet voorstellen hoe een
wereld waarin toch mensen
zitten die heel veel macht
en geld hebben, dit soort
praktijken kan goedkeuren.
Ik kan ook niet begrijpen
dat een Arabische Liga
niet gedwongen wordt om
gewoon iets te doen voor
de mensen. Ik weet hoe
rijk ze daar zijn in Qatar,

in een heleboel landen. Ik
vind het echt onvoorstelaar
dat dit wereldwijd gebeurt.
Laatst hoorde ik op het
nieuws het verhaal van
twee jongens van 25 die
het kanaal wilden overzwemmen naar Engeland,
omdat ze in Frankrijk niet
welkom waren. Het ene lijk
hebben ze in Noorwegen
gevonden en het andere op
Texel. Dan denk ik: hoe
kan dit? Dat dit nog altijd
gebeurt, dat mensen zo
moeten lijden, terwijl de
wereld dit goed weet. Dit is
al jaren aan de gang, en dit
is nog maar één voorbeeld.
Ik vind de SP absoluut de
partij die het meest opkomt
voor mensen, en dat Emiel
Roemer het heel goed doet
als ik hem zo zie. Ik ben
niet erg politiek bewust,
dat moet ik eerlijk zeggen,
ik zou er veel meer aan
kunnen doen. Vroeger deed
ik er ook veel meer aan.

Er zijn zoveel boeken!
Toevallig heb ik laatst
nog Doctor Faustus van
Thomas Mann gelezen.
Dat gaat over de tijd na de
naziperiode in Duitsland,
en over hoe hypocriet de
mensheid is dat mensen
daarin geloofden. Het is
gebaseerd op het denken
van Nietzsche. Ik had het
al eens gelezen en heb het
laatst nog een keer gelezen,
een fantastisch boek…

UIT HET GEMEENTEHUIS
EEN NIEUW LINKS PERSPECTIEF
Door: Henri Mandemaker
(Raadslid SP Tilburg)
Begin juni heeft de Tilburgse gemeenteraad de
Perspectiefnota 2016 besproken. De tweede voor
de SP, sinds wij vorig jaar
tot de coalitie zijn toegetreden. Fractievoorzitter René Spieringhs:
“Ondanks de
bezuinigingen van de
rechtse VVD/PVDAregering die op ons afkomen, houden wij vast
aan onze linkse ambities
met deze linkse coalitie.
Zoals een stevig armoedebeleid. Zoals betaalbare
en duurzame woningen.

Meer groen in stad en
dorpen. En goede zorg
voor iedereen.” Tijdens
de behandeling van de
perspectiefnota hebben
we hier dan ook diverse
kritische vragen over
gesteld.
Het zal niet gemakkelijk
worden, met budgetten die
onder druk komen te staan.
Hierdoor zullen er zeker
harde keuzes gemaakt
moeten worden. Maar juist
in tijden van nood is het
van belang om voor onze
socialistische
principes te gaan staan.
Want we willen natuurlijk
dat Tilburg 100% sociaal

blijft. Gelukkig hebben
we eerder al de sociale
reserve (10 tot 15 miljoen
euro) bedongen: daarmee
kunnen eventuele tegenvallers worden opgevangen
bij de grote overgang van
het Rijk naar de gemeente
op het gebied van zorg,
jeugdzorg en arbeid voor
gehandicapten. Zo kunnen
deze voorzieningen op peil
worden gehouden.
Niet alleen zien we dat
door heel Tilburg wijkteams worden ingericht om
mensen met zorgvragen op
te vangen, ook worden in
2015 nieuwe stadswinkels
geopend in Berkel-

Enschot, Udenhout, Noord
en de Reeshof. Hierdoor
komt de gemeente dichter
bij de burger te staan, iets
wat wij als SP toejuichen.
Omdat we blij zijn met de
linkse koers die we nu met
het college volgen, hebben
we ons beperkt tot twee
moties. Hierdoor wordt het
Ondersteuningsfonds ook
in 2016 verder voortgezet.
Daarnaast zijn, mede dankzij de SP, moties aangenomen over de Hall of Fame
en groene, educatieve
speeltuinen, alsmede extra
bankjes in de stad voor
ouderen en gehandicapten.

EMANCIPATIE OF ANDERS GEZEGD: ‘ECONOMISCHE
ZELFSTANDIGHEID VAN VROUWEN’
Door: Fráncy van Iersel,
(Woordvoerster emancipatie, armoede en werkgelegenheid.)
Dankzij de SP is tijdens
de coalitieonderhandelingen in het voorjaar
van 2014 emancipatie
opgenomen in het coalitieakkoord! Het verbaasde de SP dan ook dat in
de jaarstukken van 2014
niets vermeld stond over
dit onderwerp. Reden
voor de SP om tijdens
de behandeling van de
jaarstukken 2014 hierover een vraag te stellen
aan de verantwoordelijke wethouder, Marcelle

Hendrickx. Immers, de
armoede onder vrouwen
groeit nog steeds snel.
Nog steeds is driekwart
van de Tilburgse minima vrouw; dit zijn 7000
vrouwen die in armoede
leven. 94% van deze
eenoudergezinnen moeten leven van een minimuminkomen. Hierbij
gaat het vaak om alleenstaande moeders die aan
het hoofd staan van een
gezin. (1)
Daarom is het belangrijk
dat emancipatie wordt opgenomen in de jaarstukken.
Maar het is nog belangrijker dat we gezamenlijk

investeren om de economische zelfstandigheid
van vrouwen te verbeteren.
Onder andere door regelingen die ondersteunend zijn
voor de opvang en zorg
van kinderen, re-integratie
en participatieregelingen,
nazorg bij uitstroom uit
een uitkering en schuldhulpverlening. Scholing
en beroepsoriëntatie zijn
belangrijke instrumenten
voor vrouwen om een goede positie op de arbeidsmarkt te verwerven. Door
te investeren in vrouwen,
investeren we in de toekomst van hun kinderen
en daarmee in de volgende
generaties.

De SP is dan ook verheugd
met de toezegging van
Marcelle Hendrickx dat zij
er persoonlijk voor gaat
zorgen dat emancipatie de
volgende keer wordt opgenomen in de jaarstukken,
en dus op de agenda staat
van de gemeenteraad van
Tilburg.
(1)Participatieonderzoek
met vrouwen, belangenbehartigers en uitvoerders
van het armoedebeleid in
Brabant, mei 2015. Auteur:
Drs. Anja van der Schoot,
Stichting Zet.

UIT DE AFDELING
BESTUURSZAKEN
Regelmatig vragen leden
mij wat het bestuur van
de afdeling Tilburg zoal
geeft gedaan de laatste
tijd. Vaak weten mensen
wel wat onze raadsleden
en wethouder doen (dit
komt immers regelmatig
in de lokale media), maar
de bestuurszaken blijven
vaak onderbelicht. Recentelijk hebben wij twee
belangrijke gebeurtenissen
mogen meemaken: de
ele ROOD-afdeling en de
nieuwe-ledenavond. De
jongerengroep was onder
leiding van Guido al een
hele tijd bezig maar is nu

afdeling geworden, de
enige van Noord-Brabant.
Ik ben ontzettend trots
dat het nu daadwerkelijk
gelukt is. Niet alleen kan
dit een nieuwe levensader
voor de afdeling zijn,
tevens organiseren ze ontzettend veel leuke
activiteiten, waarbij het
een genot is om naar jonge,
bevlogen en in politiek
geïnteresseerde jongeren te
mogen luisteren.
De tweede belangrijke
gebeurtenis was de nieuwe-ledenavond. Het is
belangrijk om nieuwe

leden zo snel mogelijk de
kans te geven om kennis
te maken met de lokale
afdeling. In mei hebben
we de 200 meest recente
leden gebeld om ze hiervoor uit te nodigen. Op 28
mei heeft een grote groep
nieuwe leden kennisgemaakt met de afdeling; het
was een ontzettend leuke
avond. Hopelijk komt daar
komend jaar nieuw kader
uit voort. Natuurlijk zijn
we nog steeds op zoek
naar mensen die zich actief
willen inzetten voor de
afdeling, op elke
mogelijke manier. Dus lijkt
je dat leuk, stuur me dan

even een mailtje.
Voor de leden die dit
gemist hebben is er op
woensdagavond 21 oktober
een informatieavond. Op
deze avond zullen bestuur,
fractie en wethouder vertellen wat zij het afgelopen
anderhalf jaar gedaan
hebben.
Voor iedereen een
prettige zomer toegewenst,
en voor wie op vakantie
gaat: geniet ervan!
Bob Jansen
bob@sptilburg.nl

ROOD TILBURG OFFICIEEL VAN START!
Na maanden van voorbereiden, hard werken en
actievoeren heeft Tilburg
vanaf heden weer een
een ROOD-groep.
Het is voor het eerst sinds
jaren dat Tilburg een
heeft. Momenteel is dit
(nog) de enige jongerenafdeling in de provincie Noord-Brabant. De

ROOD-afdeling is bedoeld
om jongeren van 28 jaar en
jonger een plek te geven
binnen de SP, om
zodoende als jongeren te
strijden voor een eerlijker
en rechtvaardiger samenleving.
(Dinsdag 30 juni was er
een bijeenkomst om de
plannen voor de toekomst
te bespreken.)

HELP MEE DE SP TILBURG ZICHTBAAR MAKEN OP
SOCIAL MEDIA!
Beste leden,
De SP vindt het
belangrijk om goed zichtbaar te zijn, zowel in
de raad, op straat, maar
ook via de verschillende
mediakanalen. Een van de
manieren die wij
hiervoor inzetten is de
sociale media, dus
Facebook en Twitter.

Het bereik via Twitter loopt
inmiddels als een tierelier.
Het bereik via Facebook
wordt langzaamaan groter,
maar kan wat ons betreft
nog stukken beter.
Dit kunnen we niet alleen.
Hiervoor hebben we uw
hulp nodig!
Heeft u Facebook, like dan

onze pagina en deel onze
berichten. Nodig vooral al
uw vrienden uit via onze
pagina om ook onze pagina
te laten liken! Want alleen
zo realiseren we een groter
bereik in de stad en daar
buiten!
Hubert Bonis,
Bestuurslid PiuSPost,
sociale media en website

