MAGAZINE

JUNI 2016

JEANNY MICHIELSEN:
EEN VOORBEELDFUNCTIE VOOR DE SP
Fractievoorzitter
René Spieringhs
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

NACHT VAN DE
VLUCHTELING
Paulina en Jolanda lopen in de
nacht van 18 op 19 juni mee met
de nacht van de vluchteling! Voor
meer informatie en om te
sponsoreen zie:
https://www.nachtvandevluchteling.nl/
PersonalTeamPage.aspxTeamId=1397

AGENDA

WIJKBEZOEK - IEDERE
ZATERDAG. Tijd: 11-13uur
(Zie website voor actuele
planning)
ROOD: NIET IN MIJN NAAM
ACTIE - 18 JUNI 2016
Tijd en locatie: zie website
ROOD ZOMERSCHOOL
16 T/M 21 JULI
Ook dit jaar is ROOD
Tilburg er weer bij, met als
thema: Solidariteit
VOOR DE MEEST
ACTUELE AGENDA
ZIE ONZE WEBSITE:
TILBURG.SP.NL/AGENDA

Een Sp’er in hart en
nieren, sinds januari 1991
betrokken bij de SPafdeling in Tilburg. Op
een bescheiden maar
enthousiasmerende en
overtuigende wijze.

Op Jeanny kun je rekenen,
of het nu gaat om het
bezorgen van de Tribune
of om het ondersteunen
van het afdelingsbestuur.
Maar... waar Jeanny vooral
goed in is, is het gesprek
aangaan met de mensen op
straat. Het maakt haar niet
uit, jong, oud, rijk of arm,
het gesprek eindigt steevast
met: Bij de SP moet je zijn.
Immers: Vooruitgang
begint bij het bestrijden
van achterstand! Jeanny
doet al deze activiteiten op
vrijwillige basis en kijkt
niet naar het aantal uren.
Het maakt haar niet uit.
Met name het opkomen
voor menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en

UIT VERRE LANDEN
bijna 60 miljoen individue-

Op vrijdag 20 mei vond
er op de hogeschool
Avans in Tilburg een
symposium plaats over
de vluchtelingencrisis.
Fráncy van Iersel gaf hier
een lezing namens de SP
waarin ze de visie van
de SP omtrent dit vraagstuk toelichtte en enige
informatie gaf over de
noodopvanglocatie naast
Avans Hogeschool.
Bijna 60 miljoen mensen
zijn op de vlucht, wereldwijd. Dat komt neer op

le verhalen. Verhalen waar
niemand op zit te wachten.
Erger nog, mensen waar
niemand op zit te wachten.
Hij zoekt geluk. Of hij
zoekt veiligheid. Maakt dat
uit?
Het gaat in de vluchtelingencrisis om de afweging
van twee verplichtingen:
zorg voor het welzijn van
de eigen bevolking binnen
de grenzen en zorg voor
slachtoffers van geweld
buiten de grenzen.

solidariteit, de beginselen
van de SP, staan bij haar
hoog in het vaandel.
Voor Jeanny als voorzitter
HBO bij Tiwos is het
knokken voor betaalbare
woningen, beter onderhoud
en goede voorzieningen.
Maar altijd vanuit een
SP-hart. Dus armoede
uitbannen en tweedeling
bestrijden. En goede zorg,
persoonlijk en kleinschalig,
die voor iedereen beschikbaar moet zijn. De zorg is
geen markt.
Jeanny spant zich in voor
een betrokken, open en
vrije samenleving waarin
solidariteit voorop staat.

Tilburg is een humane en
gastvrije stad die staat voor
een sociaal asielbeleid. Een
stad die zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt. De nood in
Nederland is zo hoog dat
noodopvang noodzakelijk
is. Tilburg heeft gehoor
gegeven aan de oproep
van het Rijk, de VNG en
het COA (Centraal Orgaan
Opvang Asielzoekers) om
noodopvang te bieden.
Lees het gehele artikel op
onze website.

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

SP Tilburg
ROOD Tilburg

@sptilburg
@ROODTilburg

SP Tilburg

AFSCHEIDSINTERVIEW BART VAN DE CAMP

Bart van de Camp is
inmiddels jaren actief
lid van de SP-afdeling in
Tilburg en heeft bijna 13
jaar in de gemeenteraad
gezeten, aan de kant
van de oppositie maar
ook in de coalitie. Door
privéomstandigheden
heeft hij ervoor gekozen
om vanaf juli afscheid te
nemen van de gemeenteraad. Voor ons een goede
aanleiding om met hem in
gesprek te gaan over zijn
tijd bij de SP.
Je bent al jaren actief SPlid. Kan je eens vertellen
hoe je zo actief bent geworden bij de partij?
Als ik moet rekenen
wanneer ik bij de SP ben
gekomen, dan moet ik al
zeker 25 jaar terugkijken.
Ik ben lid geworden van de
SP door privéredenen. We
hebben een gehandicapte
zoon, en dan heb je zorgen.
De SP had toen nog Agnes
Kant, en die blafte nogal
hoog van de toren. Maar
daar was ik fan van. Toen
dacht ik dat ik ook wel lid
kon worden van die club.
En als je ergens lid van

bent dan kun je ook wel
naar de ledenvergadering
gaan, dus dat heb ik ook
zo gedaan. Na de tweede
keer bij een ledenvergadering te zijn geweest ben
ik benaderd door Angelique van Es of ik niet nog
actiever lid wilde worden,
met acties omtrent de zorg.
Daar was ik in geïnteresseerd dus daar deed ik ook
aan mee. Maar een van
de typische dingen van de
SP is dat als je er eenmaal
aan begint, dan ben je
SP’er en dan laten ze je
ook nooit meer los. En
zo ben ik steeds actiever
geworden. Op een gegeven
moment ga je meepraten
en toen kwamen ze met
de vraag of ik ook op de
lijst wilde. Toen dacht ik:
Zet mij maar op de 15de
plaats, dan word ik zeker
niet gekozen. In die tijd
hadden we nog maar twee
raadsleden, dat was toen
nog anders. Ik werd steeds
actiever, als er bijvoorbeeld
actie werd gevoerd op het
gemeentehuis, dan was ik
daar ook bij. We hadden
daar bijvoorbeeld mensen op de tribune, en dan
liep ik daar rond om die
mensen een beetje wegwijs
te maken, en om ze ook
te laten roepen als er iets
gezegd werd. Dat mocht
dan allemaal niet maar dat
vonden wij dan leuk om te
doen. Ik hoor de voorzitter
nog zeggen “U mag dit
niet doen”, maar dan zei ik
heel zachtjes op de tribune:
Ach, dat blijft hij wel de
hele tijd roepen. Dat was
een beetje de actiestand
waar we toen in zaten. Ik
kom dus eigenlijk van de
actiekant moet ik eerlijk
zeggen.
Nu ben je inmiddels 13
jaar raadslid. Hoe ben je

in de gemeenteraad van
Tilburg terecht gekomen?
Op een gegeven moment
ben ik minder gaan werken en toen kwamen de
volgende verkiezingen er
weer aan. Toen plaatsten
ze mij als 10de op de lijst,
waarbij ik dus ook niet
verwachtte in de raad te
komen. Toentertijd zaten
ze nog met 3 in de raad,
maar een daarvan ging
verhuizen. Hoe ze precies bij mij zijn gekomen
weet ik niet meer, maar
op een gegeven werd ik
gebeld door Johan van den
Hout met de vraag: Zou
jij dat niet willen doen?
Ik zei dat ik het thuis wel
even moest overleggen en
vroeg hoeveel uur ik eraan
kwijt zou zijn per week.
Er werd gezegd anderhalf
tot twee uur per week. Ik
weet nog dat ik tegen mijn
vrouw zei dat ik dat best
erbij kon doen. Dus Bart
werd gemeenteraadslid.
Maar dan kom je er toch
al snel achter dat twee uur
een beetje gejokt was. En
intussen weet ik dat ik toen
voor de gek ben gehouden:
na bijna 13 jaar is dat wel
tot me doorgedrongen. Ik
heb met Johan altijd goed
overweg gekund en met
Paul Huigen ook.
Kan je je eerste daad als
nieuw raadslid nog herinneren?
Ja, dat was handtekeningen
aanbieden voor een referendum, te houden over de
cityring. Ik heb die handtekeningen als raadslid
aangeboden aan iemand
van de gemeente. Dat was
mijn eerste daad als raadslid. Vervolgens is er geen
referendum gekomen want
de gemeenteraad heeft
het nooit toegestaan en de
cityring is er gekomen. Dat

is een van de dingen waar
ik over die 13 jaar wel spijt
van heb. Ik heb er spijt van
dat het niet gelukt is. Want
ik ben ervan overtuigd dat
als het referendum er was
gekomen, die hele cityring
er nooit was gekomen. En
dat zou Tilburg nu veel
geholpen hebben. Er wordt
van ons wel vaker gezegd
dat we alleen maar ergens
tégen zijn, maar we hebben
ook vaak ideeën. Dit was
een van die ideeën, en als
ze toen naar ons geluisterd
hadden, hadden we nu
minder ellende gehad in de
binnenstad. Dan hadden we
misschien minder parkeergarages gehad en hadden
we bijvoorbeeld met een
transferium kunnen
werken, waardoor je met
de auto niet meer de binnenstad in kan. Kijk maar
naar Den Bosch. Dat is dan
toch een van de weinige
dingen waar ik toch wel
spijt van heb.
Wat heb je verder tijdens
je raadsperiode gedaan?
Ik heb in alle commissies
gezeten. De gemeenteraad
heeft er vier. Persoonlijk
vond ik Sociale Stijging
het meest interessant.
Sociaal zegt het al, het
heeft met de mensen te
maken. Ik vind ook dat
áls de SP zich ergens als
hardste moet tonen in de
gemeenteraad en een vuist
moet maken, dan is het wel
in de sociale stijging. Ik
ben het er wel mee eens dat
bijvoorbeeld bouwen in de
binnenstad ook belangrijk
is. Maar A: we houden het
niet altijd tegen en B: als
ik door een gebouw neer te
zetten in de binnenstad de
zorg in Tilburg goed kan
houden dan kies ik voor de
bouw en daarmee ook voor
de zorg. Want dan heb ik

INTERVIEW
de zorg rechtop weten te
houden en dát is voor mij
heel belangrijk. De sociale
stijging vind ik voor de SP,
nogmaals, het belangrijkste
onderwerp. Daar moeten
wij goed in vertegenwoordigd zijn en goed van ons
laten horen. Nu hebben
we daar Nicolle en Fráncy
voor, die doen het ook
fantastisch.
Hoe kijk je naar je ambtsperiode terug?
Ik moet eerlijk zeggen,
ik ben er toentertijd aan
begonnen en ik was net zo
blanco als tegenwoordig
onze nieuwe mensen. Nu
zijn we bezig om voor
de nieuwe lijst mensen te
benaderen en ze voor te
bereiden. Toen ging het
nog op de manier zoals ik
het net schetste. Het was
nog erger, want ik wist
niks. Het handtekeningen
aanbieden was niets
vergeleken met het allereerste dossier dat ik kreeg.
De gemeente kocht het
stadion van Willem 2 terug,
voor anderhalf miljoen
geloof ik. En dat moest ik
doen. Ik had nog nooit in
de gemeenteraad gesproken, laat staan door een
microfoon voor een groep
mensen! Dat doen we tegenwoordig toch allemaal
veel beter. Waar ik vooral
op terugkijk is toch dat we
het goed gedaan hebben
de afgelopen jaren. Ik wil
mezelf niet op de borst
kloppen, dat is het allerlaatste wat ik zou doen.
Maar wij als SP hebben
het best goed gedaan. Toen
ik binnen ben gekomen
bij de SP hadden we twee
raadsleden en waren we
als partij niet bekend in
Tilburg. Nú zijn we de SP.
We hebben zes raadsleden,
we hebben een wethouder,
we doen mee. Er wordt met
respect gesproken over de
SP. Dat vind ik ook heel

belangrijk. Vroeger werd
er nog een beetje gelachen
als de SP meepraatte. ‘Ach
dat is de SP, die zijn overal
tegen, domme mensen,
arm’. Zo werd er echt
geredeneerd. Nu komen ze
vragen aan de SP hoe wij
over dingen denken en wat
we vinden. Dat heeft tijd
gekost, heel veel tijd, maar
we hebben het wel gedaan.
Dan kijk ik terug naar mijn
periode en kan ik zeggen:
dat hebben we samen toch
maar mooi bereikt. En een
van de kleine onderdeeltjes
hiervan was ik. Dáár ben ik
trots op, dat we dat voor elkaar hebben gekregen. Dat
is wel een belangrijk punt,
ook als je het actievoeren
bekijkt. Vroeger voerden
wij actie en werden we
uitgelachen. Als we nu
actievoeren, dan wordt er
al snel anders gereageerd.
Je hebt zes mensen in de
raad zitten, dan kan het nog
weleens heel belangrijk
worden als je een actie
wint. Dat zien de andere
partijen ook. Het is een
samenspel.
Is er iets wat je wilt meegeven aan de SP-(raads)
leden?
Ik heb een voorbeeld
dat ik wel kwijt wil. Het
Sabaplein. Dat ligt in Groeseind, die wijk is helemaal
gerenoveerd. Er bleef
uiteindelijk nog één klein
pleintje over. De gemeente
had het geweldige idee om
daar 15 woningen op te
bouwen. Een lid van ons
die daar woont heeft de SP
benaderd en er is actie
gevoerd tegen de komst
van die woningen. Wat
daar gebeurd is vind ik
erg knap en het is ook iets
waar ik stiekem erg trots
op ben. Ik heb daarin als
raadslid ondersteund, deed
het woord, maar ik was
ook bij de actie aanwezig.
Onze leden en ons

bestuur hebben een grote
rol gespeeld in de uitvoering
van die actie. Het heeft de
gemeenteraad uiteindelijk
anderhalf miljoen gekost,
maar er zijn geen
woningen gekomen. Het
was een samenspel tussen
onze leden en de buurtbewoners die een geweldige
actie hebben opgezet, en
het gemeenteraadslid dat
de mensen dáár vertegenwoordigt waar ze vertegenwoordigd moeten worden.
Dat is iets wat ik aan de
SP wil meegeven, dat we
nooit moeten vergeten
dat we nooit een échte
bestuurderspartij moeten
worden. De actiebereidheid
van onze leden moeten we
altijd behouden. Daar kan
je heel veel mee bereiken.
Dat vind ik ook de toekomst
van de SP. Zo zou ik de SP
graag willen zien.
Wat ik de raadsleden mee
zou willen geven, is vooral
mijn wijsheid. Maar blijf
vooral een SP’er. Blijf je
idealen trouw. Blijf met
elkaar in gesprek maar
zonder je idealen uit het
oog te verliezen. Het is niet
zo dat de plus zo belangrijk
is. Het is belangrijk hoe er
naar je gekeken wordt. Het
is belangrijk hoe er met je
omgegaan wordt. Ik ben
mijn idealen trouw gebleven, dat weet ik zeker. Dat
dwingt juist respect af bij
de tegenstanders. Maar
waar je ook als raadslid
voor moet waken is dat je
niet te veel hooi op je vork
neemt. Als je meer dingen
leuk vindt om te doen, dan
werk je voor je het weet 2
dagen in 1 dag. Daar moet
je niet aan beginnen. Dat is
heel moeilijk, ik weet het
zelf hoe snel je veel dingen
tegelijkertijd wilt oplossen.
Het kost vaak veel uren en
energie. Let erop dat als je
ervoor kiest om in de raad
te gaan, dat het thuisfront

er ook achter staat en het
ook steunt. En houd er
ook rekening mee dat als
je de politiek in gaat, je
de wereld dus niet kan
veranderen. Ik heb er 13
jaar in gezeten en ik weet
zeker dat ik de wereld niet
veranderd heb. Maar stapje
voor stapje kom je er wel.
En dat is ook iets wat je
je moet realiseren. Als jij
de eerste stap hebt gezet,
dan doe ik de volgende
stap wel weer. Je kan op
die manier ook dingen een
bepaalde kant op sturen,
ook al heb je niet direct
resultaat. Ik snap het ook
allemaal, we hebben allemaal onze idealen. Ik heb
ze zelfs nog na al die jaren,
maar ik weet dat het nooit
gaat lukken om de wereld
te veranderen. Hoe groter
je verandering is, hoe meer
tegenstand je zult krijgen
van de andere partijen. Je
moet heel langzaam maar
zeker de richting bepalen,
maar altijd uitgaan van je
idealen. Maar het eerste
geldt ook voor onze leden,
je bent lid geworden van
de SP om een ideaal: Laat
dat nooit varen. Als ik
hier binnen zou komen en
ik zou mijn idealen laten
varen, dan ben ik geen
SP’er meer. Dan ben ik
iemand die bij D66 zou
kunnen zitten; iemand met
een groot ego, die carrière
wil maken. En ik ben een
SP’er, mijn carrière staat
niet voorop, dat heeft ie
nooit gestaan want dan had
ik wel wat anders gedaan.
En een ego heb ik ook niet.
Met idealen kan je veel
meer bereiken, veel meer
dan met ego’s en carrière
maken. En dat zou ik iedereen mee willen geven. Blijf
jezelf en blijf je idealen
trouw.

UIT HET GEMEENTEHUIS

NA
2 JAAR
Door: Hans Kokke
(Wethouder)
19 mei was een speciale
dag voor mij. Ik was precies twee jaar wethouder.
En dan ga je toch even bij
jezelf na wat er allemaal
is gebeurd in die twee
jaar. Ik zal niet ontkennen dat er soms zware
dagen waren: en dan
moet je een dikke huid
hebben, want iedereen
heeft een mening over jou
en/of het college. Maar ik
kan u zeggen dat ik het
een geweldig leuke baan
vind en dat ik er nog
steeds heel veel plezier in
heb. Want je kunt echt
iets doen voor de mensen
en voor de stad. En er is
niks mooier dan als geboren Tilburger ‘je eigen
stad’ te mogen besturen.
Je ontmoet ook mensen
die ideeën hebben om de

stad mooier te maken. En
afgelopen vrijdag mocht
ik een van die mensen met
ideeën, Ton Evers uit de
Reeshof, een onderscheiding geven. Namelijk een
Tilburg Trofee.

burg. En het werkt: In de
Reeshof zijn de inbraken
met 50 procent gedaald en
de Facebookpagina wordt
druk bezocht. En dat is
natuurlijk een geweldig resultaat voor de veiligheid.

Het aantal woninginbraken
in de buurt van Ton was
zeer hoog en daar wilde hij
iets aan doen. Hij schreef
een voorstel en is daarmee
naar de gemeente gestapt.
Bij de afdeling Veiligheid
vonden ze het een prima
idee en hebben ze het plan,
samen met Ton, inmiddels
ten uitvoer gebracht.

Maar ook de sociale
samenhang in de wijk
wordt door dit idee
vergroot. Want mensen
weten elkaar nu weer te
vinden en leren elkaar
kennen. Tevens werden er
zogenaamde loopgroepen
gevormd per wijk. En ik
kan met trots zeggen dat
bijna alle wijken in de
Reeshof een loopgroep
hebben.

Er werden WhatsAppgroepen opgericht. Zo kunnen buurtbewoners elkaar
op de hoogte houden indien
er (mogelijk) inbrekers
actief zijn in de wijk. Ook
werd de Facebookpagina
‘Buurtpreventie Tilburg’
aangemaakt, voor heel Til-

Ton vertelde mij ook dat
zijn idee niet alleen in heel
Nederland navolging heeft
gekregen, maar dat er ook
in het buitenland interesse
voor bestaat. En als dat
geen mooie citymarketing

is, dan weet ik het ook niet
meer. Ik heb Ton diverse
malen gesproken en ik
vind het fantastisch dat zijn
idee, in samenwerking met
de gemeente, zo’n geweldig succes is geworden.
En dat het niet alleen goed
is voor de veiligheid maar
ook voor de sociale samenhang in de Reeshof. En
daar ben ik ook trots op als
wijkwethouder. En dan is
het helemaal geweldig dat
ik, als locoburgemeester,
de Tilburg Troffee aan Ton
mag overhandigen.
Ik ga ervan uit dat ik nog
minimaal twee jaar dit mooie
vak mag uitoefenen, en
ervoor mag zorgen dat deze
mooie stad Tilburg nog
mooier en socialer wordt.
PS: Heeft u nog ideeën
om mij te helpen deze stad
mooier en socialer te maken, dan hoor ik dat graag.

tilburgsans TilburgsAns: het unieke Tilburgilburgse lettertype
Sinds 2 jaar is Henri
Mandemaker raadslid
namens de SP Tilburg. Hij
voert daarbij het woord
over Bestuur, Financiën
en Economie. Een van de
onderwerpen die daarbij
aan bod komen is citymarketing, of simpeler
gezegd de promotie van
de stad Tilburg.

Henri Mandemaker: “We
zijn als SP altijd kritisch
geweest op citymarketing,
want het gaat niet alleen om de promotie van
Tilburg naar buiten, maar ook
om promotie naar de
Tilburgers toe. De Tilburger is van
nature vaak bescheiden
van aard, maar mag best
iets trotser zijn op onze
stad”.

Een leuk initiatief daarvoor is een uniek eigen
Tilburgs Lettertype, namelijk
TilburgsAns, dat je gratis kan
downloaden van www.
tilburgsans.nl. Omdat
het uniek is voor Tilburg kan
het Tilburgers ook een gevoel van verbondenheid
geven. Met name omdat
er ook picto’s zijn ontworpen voor typische
Tilburgse begrippen, zoals het

Enkele voorbeelden van de Pictogrammen zijn:

draaiend huis Draaiend Huis, het
textielmuseum Textielmuseum, De
pont De Pont, Koepelhalkoepelhal, Willem 2 Willem II, Kruikenzeiker kruikenzeiker en Tilburgse Kermis
kermis. Deze komen in beeld
zodra je deze begrippen
goed intypt, dus met de
goede hoofd- en kleine
letters. Hiermee is TilburgsAns
herkenbaar voor zowel
Tilburgers als voor mensen
van buitenaf.

kroepoekdak universiteit schouwburg
paleis Marietje Kessels 013 Tilburg Ten Miles Tilburg
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Henri Mandemaker: ‘‘Ik
verwacht vanaf nu TilburgsAns
overal tegen te gaan
komen. Het is een unieke manier om Tilburg op de
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kaart te zetten.” Wilt u
contact met Henri, dan
kan dat via email
henrimandemaker@
raadtilburg.nl
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a. Kroepoekdak
b. Universiteit
c. Schouwburg
d. Paleis

i.

e. marietje kessels
f. O13
h. tilburg ten miles
i. tilburg

