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SP TILBURG ORGANISEERT ACTIEVE
LEDENDAG OP 27 SEPTEMBER
Best SP-lid,
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

Wijkbezoek Quirijnstok
13 september tot 4 oktober
Za. 13 sept. 11.00 – 13.30
Fietstocht SP raadsleden
door de wijk; Za. 27 sept.
11.00 – 14.00 Enquêtes
verspreiden; Za. 4 okt.
11.00 – 14.00 Enquêtes
ophalen
Themaavond Luchtkwaliteit
25 september 19.00-22.00
uur. Buurtcentrum In de
Boomtak: Boomstraat 81 5038 GP Tilburg
Werkgroependag 27 sept.
Locatie: Bosvreugd
Tijd: 14.30 - 16.30 uur.
Filmavond Jongeren in de
SP - 30 September
Locatie: Piushaven 29
Tijd: 19.30uur
Wijkbezoek (Gesworen
Hoek) Reeshof 1 tot 22 nov.
Za. 1 nov. 11.00 – 13.30
Fietstocht SP raadsleden
door de wijk; Za. 15 nov.
11.00 – 14.00 Enquêtes
verspreiden; Za. 22 nov.
11.00 – 14.00 Enquêtes
ophalen

Op zaterdag 27 september organiseert de SP een
actieve ledendag in Bosvreugd Cultuurbos, Reeshofdijk 12 in Tilburg. De
dag zal beginnen om 14.30
en is bedoeld voor leden
die actief willen worden
in een werkgroep of in
de afdeling. Op deze dag
zullen alle kandidaat-werk-

groepen zich voorstellen
aan de leden en kunnen
leden op ‘speeddate’ met
de verschillende werkgroepen en hun voorzitters en
raadsleden. Voorbeelden
van werkgroepen die acte
de présence zullen geven
zijn: De Groene Tomaat,
Cultuur, Zorg, Onderwijs,
Wijkbezoeken, Buskruit! en
de PiuSPost. Aan het eind
van de dag zal er gelegen-

heid zijn voor de leden om
zich daadwerkelijk aan te
melden bij een werkgroep
of op een andere manier
actief te worden binnen de
afdeling. De dag zal rond
16.30 afgelopen zijn.
Wij hopen dat je erbij kunt
zijn!
Een vriendelijke SP groet,
SP afdeling Tilburg

NIEUWE WET: ZOVEEL MOGELIJK
TILBURGERS AAN HET WERK HELPEN
Met de participatiewet
komt er één regeling om
mensen aan het werk te
helpen. Nu zijn daar drie
regelingen voor: de Wet
Werk en bijstand(Wwb),
de Wet sociale werkvoorziening(WsW) en de
Wajong.

Op de budgetten heeft het
RIJK flink bezuinigd. Met
minder geld moeten meer
mensen worden geholpen.
De nieuwe Participatiewet geldt vanaf 1 januari
2015 en gaat er vanuit dat
mensen met arbeidsbeperkingen zoveel als mogelijk
bij werkgevers aan de slag
gaan. De SP vertrouwt erop
dat werkgevers hun ver-

antwoordelijkheid nemen
en mensen met arbeidsbeperkingen in dienst gaan
nemen. Het Rijk biedt in de
Participatiewet de mogelijkheid tot het instellen
van een ‘aparte’ regeling
welke bedoelt is voor mensen met een beperking die
veel ondersteuning nodig
hebben; ‘het beschut werk’.
De gemeente wil deze regeling niet gaan gebruiken.
Met andere woorden geen
voorziening beschut werk.
Op 8 september in de
themacommissie Sociale
Stijging en op 22 september
wordt het ontwerpbesluit
voorgelegd aan de Raadscommissie. De SP is van
mening dat mensen die in

de SW werken een veilige
en beschutte omgeving
nodig hebben. Wordt er
geen goede voorziening
aangeboden, dan komen
de mensen die vanaf 1
januari zouden instromen
in de knel. De SP vindt dat
iedereen meetelt en zal tijdens de bespreking van het
raadsvoorstel Uitvoering
Participatiewet een zeer
kritische houding aannemen.
Namens de SP
Fráncy van Iersel
Woordvoerder Sociale Stijging, Armoede en Werkgelegenheid.

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

@sptilburg

SP Tilburg

INTERVIEW
BART: ‘MET MENSEN PRATEN IS GEWOON LEUK’
stond ook bekend als het
A-team, inmiddels opgeheven wegens bezuinigingen.
Ook heb ik bij het energieteam van de gemeente Tilburg gewerkt. Verder heb
ik bij de La Poubelle en de
centrale) gewerkt. Dat zijn
de meest recente functies.
Daarvoor heb ik 13 jaar
als vrijwilliger gewerkt
bij de Wereldwinkel. Hier
heb ik met een groep vaste
vrijwilligers de tent gerund
onder andere als inkoper en
bestuurslid.
Naam: Bart de Bont
Leeftijd: 48 jaar
Lid: sinds september 2013
Vertel eens iets over
jezelf? Wie ben je en wat
doe je in het dagelijks
leven?
Ik ben Bart de Bont, ik
werk in de bibliotheek
Tilburg centrum, als
surveillant / gastheer. Je
zorgt voor het toezicht dat
alles loopt zoals het moet
lopen. Dat houdt dus in
dat je tijdens kantoor uren
veel ondersteuning hebt en
dat er buitenkantoor uren
en in het weekend minder
ondersteuning is en dan
ben jij degene die alles op
probeert te lossen voor de
mensen en ook faciliterend
voor de bibliotheek. Ik ben
hier al iets meer dan drie
jaar werkzaam en gedetacheerd vanuit de Diamant-groep. Daarvoor heb
ik diverse andere baantjes
vanuit de Diamant-groep
gehad. Ik heb bij het woon
en advies team van de gemeente Tilburg gewerkt, dit

Dat is een stevig CV aan
werkervaring! Wat doe je
buiten je werk om?
Helemaal niks ik word helemaal opgeslokt door mijn
werk! Nee dat is onzin. Ik
werk 28 uur, dus ik heb tijd
genoeg voor leuke dingen.
Mijn idee is dat er een
gelimiteerde hoeveelheid
tijd is waar je over beschikt
en een ongelimiteerde
hoeveelheid geld. Niet bij
mijzelf, maar die is er. Ik
weet dat ik een gelimiteerde hoeveelheid tijd heb. Ik
vind het belangrijker om
leuke dingen te doen dan
dat ik leuke dingen wil
hebben. Ik zit momenteel
in een introfase van een
computerspel, dat is dan
erg verslavend als je daar
eenmaal aan begint. Verder
lees ik veel, vroeger las ik
toen ik er tijd voor had wel
7 boeken in de week. Ik
Ik ben ook politiek actief,
maar dat wist je al! Ja wat
doe ik nog meer? Ik ga ook
graag naar de kroeg, zo als
iedereen wel zo’n beetje.

Je bent lid sinds vorig
jaar september. Waarom
ben je lid geworden van
de SP?
Ik ben lid geworden omdat
ik sinds de wereldwinkel
niets maatschappelijks
actiefs heb gedaan buiten
mijn werk. Ik heb er nu de
ruimte voor en ik vind dat
het mijn plicht is om iets
te doen. Ik heb heel lang
gedacht dat de politiek veel
praten is en ze doen toch
niets. Dat kleine beetje dat
ze kunnen doen is eigenlijk
de moeite niet waard. Maar
ik heb de omslag gemaakt
dat het kleine beetje wat je
kan doen ís wel het enige
wat je kan doen, dus doe
dat dan ook want anders
gebeurt er helemaal niets.
En dan kom ik vanuit
mijn maatschappijvisie
al snel uit bij een linkse
partij, want ik vind dat het
allemaal anders moet. Dus
is de SP de meest logische
keuze.
Kan je ook beschrijven
wat het lid zijn van de SP
voor jou betekent?
Voor mij betekent het dat
ik dingen kan doen en uit
dingen kan kiezen die de
moeite waard zijn en doen
wat bij mij past. Dat betekend dat ik ook meteen bij
de Groene Tomaat actief
ben geworden zodra ik er
de kans voor kreeg. Wij
hebben maar één wereld en
alle wetenschappers zeggen dat het niet vijf voor
twaalf is maar alweer iets
later. Dit is dan weer een
voorbeeld van dingen waar
je echt mee aan de slag kan
binnen de SP.

Heb je in het verleden
ook aan andere activiteiten meegedaan?
Ja, campagne activiteiten.
Ik verheug mij nu al op
de gemeenteraadsverkiezingen in Den Bosch waar
wij vanuit Tilburg mee
gaan helpen. Met mensen
praten is gewoon leuk. Dat
is nooit standaard en houdt
het interessant.
Is er iets wat je aan nieuwe leden wil meegeven?
Het is leuk om te doen en
goed! Ook als het weer
het niet toelaat, ben je
nog steeds met gedreven
mensen, allemaal. Je hoeft
bij de SP niet bang te zijn
dat iemand zegt: je bent te
eigenwijs, want iedereen
die bij de SP werkt is van
zichzelf al eigenwijs. Ik
denk dat wat een SP lid
kenmerkt is dat die niet alles voor zoete koek neemt,
wat bijvoorbeeld in de
standaard media wordt gesteld dat belangrijk is, niet
altijd even belangrijk is.

ons aanbevelen?
Het satijnen hart van
Remco Campert. Het is een
erg mooi boek over hoe
je jezelf blijft als je ouder
wordt.

UIT HET GEMEENTEHUIS
WETHOUDER. EN NU?
In de nacht van 19 op
20 mei ben ik geïnstalleerd als wethouder. Een
spannend moment. Een
moment waarop mijn
leven er anders uit zal
gaan zien. Maar ook een
mooi moment voor de SP
Tilburg. Want na 6 jaar
zijn we weer terug in het
stadsbestuur van Tilburg.

insteek heel duidelijk. We
zijn klaar om de stad mee
te gaan besturen. Want
we hebben een goed en

En met het laatste wil ik
even beginnen. Tijdens
de afgelopen verkiezingscampagne was onze

Nadat we een goed overwinningsfeestje hadden
gevierd, zijn we de onderhandelingen in gegaan. En

een geweldige kandidatenlijst. Gelukkig hebben de
kiezers van Tilburg dit ook
ingezien en hebben de SP
hiervoor beloond met een
geweldig resultaat.

na een korte periode hebben we een mooi akkoord
gesloten met de volgende
partijen: CDA, Groen
Links en de D66.
En ik had dus de eer om
namens de SP wethouder
te worden in het college.
Ik had geen ervaring als
wethouder, maar kende de
politieke situatie in Tilburg
al een tijdje. Want ik ben
6 jaar raadleider geweest.
Waarvan de laatste 2 jaar
als fractievoorzitter en was

de laatste verkiezingen
lijsttrekker.
begonnen ik als wethouder.
Ik ga proberen de komende tijd mijn ervaringen te
delen in de Piuspost. Want
ik kan u nu al verklappen
dat het werk van wethouder veelzijdig is. Maar
daarover de volgende keer
meer.
Hans Kokke.

SP TILBURG IN ACTIE VOOR THUISHULPEN THEBE!
de topinkomens van de 2
bestuurders! SP Tilburg,
het Advocatencollectief en
Abvakabo FNV hebben de
handen ineen geslagen om
de thuishulpen te helpen.
Als Thebe niet goed zorgt
voor hun medewerkers,
zullen wij dat wel doen!

Er is veel onrust bij
honderden thuishulpen,
die de afgelopen weken
door Thebe voor een onmogelijke keuze hebben
gestaan: salarisverlaging
of ontslag. Vele bezorgde
thuishulpen hebben contact gezocht met de SP.
Deze salarisdump betekent
200-400 EUR netto omlaag
per maand. Hierbij zijn
veel alleenstaande vrouwen
die heel hard werken voor
weinig geld. Ontslag en
daarmee WW of bijstand
als vooruitzicht is geen
optie, dus velen hebben uit
angst getekend.

Maar is de dreiging voor
ontslag wel reëel? Staatssecretaris van Rijn heeft het
UWV opdracht gegeven
preventieve ontslagen in
de zorg niet te accepteren voordat de gevolgen
van de transities duidelijk
zijn. Thebe geeft aan dat de
vraag naar huishoudelijke
hulp terugloopt, maar dit is
in Tilburg helemaal niet het
geval.
Dus is er wel een probleem of is dit gewoon een
ordinaire bezuiniging waar
deze thuishulpen de dupe
van zijn? En als bezuinigen
zo hard nodig is, kunnen ze
maar beter beginnen met

Wat hebben we tot nu toe
gedaan:
- Actiecomité opgericht
met andere SP afdelingen
in onze regio
- Facebook-pagina opgericht: www.facebook.com/
actiecomitethebe
- Wekelijkse nieuwsbrief
die naar zo’n kleine 200
thuishulpen verstuurd
wordt
- Informatiebijeenkomst
georganiseerd waarin de
thuishulpen geïnformeerd
zijn over hun rechten en
plichten
- Een open brief gestuurd
naar Thebe
- Speciaal Thebe-spreekuur
bij Advocatencollectief om
thuishulpen te helpen in
bezwaar te gaan

- Er wordt een kort geding
voorbereid om de salarisverlaging terug te draaien
(waar velen voor getekend
hebben).
Goede kwaliteit van zorg
moet goed beloond worden. Deze thuishulpen
leveren hele belangrijke
zorg, door hun signalerende blik bij cliënten die niet
zelf de regie kunnen voeren over hun huishouden
en hierdoor gezondheidsrisico’s lopen. Dankzij
deze medewerkers kunnen
zij thuis blijven wonen en
wordt duurdere zorg voorkomen.
De actiebereidheid bij de
thuishulpen neemt toe en
dinsdag 2 september is er
een grote bijeenkomst van
Abvakabo FNV in Tilburg
om gezamenlijk acties
voor te bereiden. Want de
ontslaggolf in de thuiszorg
moet gestopt worden! De
strijd gaat door!
Nicolle van Hoof.

UIT DE AFDELING
VOORTGANG AFDELING
Sinds de verkiezing van
het nieuwe bestuur in april
van dit jaar is een groep
jonge mensen actief aan
de slag gegaan om de
afdeling te versterken en
uit te bouwen. Er werden tijdens de Algemene
Ledenvergadering een
aantal plannen gepresenteerd en het is goed om op
deze plek een moment stil
te staan en te kijken hoe
het er nu voor staat. Een
aantal zaken hadden voor
het bestuur prioriteit. Ten
eerste is er gewerkt aan
het ledenbezoek. Er bleek
een achterstand te zijn met
betrekking tot het bezoeken
van nieuwe leden en deze
achterstand is, voor de
nieuwe leden van 2013 en
2014, grotendeels wegge-

werkt. Het streven is om
voor het einde van dit jaar
alle nieuwe leden uit deze
periode bezocht te hebben.
Een tweede aandachtspunt
waren de wijkbezoeken.
We zijn erg verheugd
dat er binnenkort twee
wijkbezoeken plaats gaan
vinden. Op 27 september
en 4 oktober zal Quirijnstok bezocht worden, en
op 15 en 22 november zal
de Gesworen Hoek in de
Reeshof bezocht worden.
Voor deze dagen zoeken
we nog mensen die het
leuk vinden om de wijk in
te trekken, dus schroom
niet om je aan te melden.
Een derde aandachtspunt
zijn de werkgroepen. Het
succes van de werkgroep
de Groene Tomaat doet

ons geloven dat werkgroepen een erg interessante
en leuke manier zijn om
kennis te maken met zowel
de politiek inhoudelijke
als activistische kanten
van onze afdeling. Op
zaterdag 27 september
zal er in Bosvreugd een
actieve leden-dag georganiseerd worden waarin
geïnteresseerden kennis
kunnen maken met de
verschillende werkgroepen
die we als afdeling rijk
zijn. Een uitgelezen kans
voor leden om zich op een
laagdrempelige manier te
laten informeren en zich
in te schrijven. Een ander
aandachtspunt was het
jongerengroepje. Er zijn
den geweest en we mogen

spreken van een groot
succes. Onder bezielende
leiding van Paulina heeft
het groepje zich van drie
geïnteresseerden uitgebreid
naar elf. De informele en
gezellige manier waarop
deze avonden verlopen
is voor veel mensen een
reden om de volgende
keer terug te komen. Het
laatste aandachtspunt was
de Piuspost. Deze ligt in
de nieuwe vorm voor u. Ik
hoop dat deze bevalt.
Natuurlijk moeten er nog
ontzettend veel dingen gebeuren en we horen graag
welke dingen er verbeterd
kunnen worden.
Samen staan we sterk.
Bob Jansen.

REDACTIE PIUSPOST HOORT GRAAG UW MENING!
Zoals u ziet, en eerder is
aangekondigd heeft de PiuSPost een nieuw uiterlijk
en nieuwe opzet gekregen.
De nieuwe PiuSPost zal
per kwartaal verschijnen.
Dit in verband met de hogere drukkosten.

Omdat wij het belangrijk
vinden om u als lid goed
te informeren, en dat u tevreden bent met een lokaal
afdelingsblad, zijn wij zeer
benieuwd wat u vindt van
deze nieuwe opzet.
Na de tweede editie (deze
zal in januari verschijnen)

zullen wij de PiuSPost in
de werkgroep gaan evalueren. Het is voor ons dan
ook belangrijk dat wij uw
stem horen.
Dus laat uw mening horen
over de nieuwe PiuSPost.
Mailen kan naar:

SP TILBURG GAAT DE WIJK IN
De SP gaat weer de wijken
in! Het is van belang dat
wij als Socialistische Partij,
naast de activiteiten in de
gemeenteraad, ook fysiek
op straat aanwezig zijn in
Tilburg.
De wijkbewoners willen
graag hun zegje doen over
wat hen bezig houdt in
de wijk, wat ze opvalt en
waar ze zich zorgen over

maken. Door ons in een
wijk te laten zien nemen
we de drempel weg om ons
als partij te vinden. Hierbij
wordt er ook een enquête
afgenomen in de wijk.
Door middel van dit wijkbezoek en de afgenomen
enquêtes krijgen wij als
SP een beeld van wat er in
de wijk speelt. De wijken
die dit jaar nog bezocht
worden zijn: Quirijnstok

hubert@sptilburg.nl
Wilt u zelf in de werkgroep
om mee te denken over de
piuspost, kunt u ook naar
bovenstaand emailadres
mailen.
Met vriendelijke groeten,
De redactie!

(Noord) en de Gezworen
Hoek (Reeshof).
Heb jij interesse om deel
te nemen aan een wijkbezoek? Of wil je meer informatie over de werkgroep
wijkbezoeken? Neem dan
contact op met Paulina
06 50622169 of mail naar
Paulina@sptilburg.nl.

