
'Consequenties trekken ui 

Matthijs Spaas 

Rotterdam: 'Leden op aller
lei manieren activeren' 
Matthijs Spaas, oud-voorzitter: 
'Wij zijn afgerekend als een 
onderdeel van 'die lui op de 
Coolsingel'. Wij hebben te 
weinig dingen opgepikt die 
echt in de samenleving speel
den; we deden te weinig met 
klachten die bij ons binnen 
kwamen. De grootstedelijke 
problematiek raakte bij ons 
ondergeschikt aan papier, zeg 
maar. Natuurlijk, we voerden 
wel degelijk actie. Maar dat 
waren over het algemeen 
landelijke acties . We waren 
behoorlijk actief aan het 
chloortrein-front, maar hier 
stond toch vooral de vormge
ving van een landelijke cam
pagne centraal. In feite hadden 
de chlooracties een aanvulling 
op onze lokale activiteiten 
moeten zijn. De kiezer heeft 
een vernietigend signaal afge
geven en je moet daar je conse
quenties uit trekken. We heb
ben een nieuwe afdelingsvoor
zitter en ook het bestuur is gro
tendeels vernieuwd.' 
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essen 

lneke Palm 

Ineke Palm, de nieuwe voorzit
ter: 'Het belangrijkste is, dat 
we op allerlei manieren leden 
gaan activeren. We zijn erg 
druk met het bezoeken van de 
leden. Zo kom je erachter wat 
ze willen en zouden kunnen 
doen . Maandelijks roepen we 
een nieuwe kerngroep van 
ongeveer 50 nieuwe leden 
bijeen. Het doel daarvan : acties 
opzetten in de wijken en buur
ten . Het middel: ervaringen en 
ideeën uitwisselen. Heel 
belangrijk, want die kerngroep
leden zijn als het ware de 'erva
ringsdeskundigen ' in de wij
ken . Een pas op touw gezette 
bezwaarschriftenactie tegen 
automatische huurverhoging 
bij geweigerde machtiging 
vloeit direct voort uit die kern
groep. Verder is het zaak, dat 
we acties goed aanpakken, erop 
door blijven gaan en de kwestie 
in de gaten blijven houden. En 
niet zo van: Zo, we hebben de 
krant weer gehaald ... uitrusten 
maar. We hebben een Ouderen
platform opgericht, zijn bezig 
met het opzetten van een WAO-

Tijdens de gemeenteraadsverkie
zingen van 6 maart gingen in som
mige afdelingen de kurken van de 
champagne. In andere plaatsen 
niet. 'Het gevoel begint met een K 
en eindigt met een T,' verwoordde 
bijvoorbeeld Spencer Zeegers in 
de Tribune de mineurstemming. 
Inmiddels zijn de katers verwerkt 
en timmeren de afdelingen die 
verloren alweer hard aan de weg. 
Welke lessen werden uit 6 maart 
getrokken en hoe krijgt de zelfre
flectie gestalte? Aan het woord 
zijn de afdelingen Rotterdam (van 
4 naar 1 zetel), Emmen (van 4 naar 
2) en Uden (van 6 naar 4). 

wekrgroep en tenslotte probe
ren we een netwerk van sleutel
figuren in de wijken op te bou
wen. Het is gebleken, dat Rot
terdam te groot is om overal 
aan te bellen. Daarom is het 
aan te raden om een aantal 
allochtone én autochtone sleu
telfiguren in je adressenboekje 
te hebben. Hoofddoel is om uit
eindelijk van de afdeling een 
samenwerkend geheel te ma
ken , waarin ook raadsleden en 
deelraadsleden mee de wijken 

in trekken. Vroeger was het zo, 
dat iedereen toch een beetje 
met z'n eigen toko bezig was. 
Daar moeten we van af. 
Bemoedigend is, dat we na 6 
maart veel nieuwe leden heb
ben gewonnen. Zij vonden de 
dramatische verkiezingsuitslag 
voldoende aanleiding om zich 
bij ons aan te sluiten en actief te 
worden . Een aanzienlijk deel 
van hen zit nu ook in de nieuwe 
kerngroep en heeft zich 
bijvoorbeeld aangemeld voor 

Spanning • 1 augustus 2002 



et signaal van de kiezer' 

José Louwers 

de ZomerschooL Voor mij een 
teken dat het ons gaat lukken 
om de Rotterdamse SP weer 
erbovenop te krijgen.' 

Uden: 'Werk in de wijken 
toegenomen' 
José Louwers: 'Vier jaar had
den we twee SP-wethouders 
die hele goede en belangrijke 
zaken voor elkaar hebben ge
kregen, o.a. wat betreft de 
WVG. Het wijk- en buurtbe
heer is heel goed opgezet. In
woners ervoeren dat als pret
tig, helder, werkzaam. Onze 
wethouders waren bijzonder 
gemakkelijk toegankelijk voor 
iedereen. Het ambtelijk appa
raat ervoer het SP-bewind als 
een frisse wind. De klap van 6 
naar 4 was dan ook onver
wacht en kwam hard aan. Ons 
verlies is te wijten aan het feit 
dat we in de vier jaar regeren te 
weinig in de wijken zijn ge
weest. Het merendeel van de 
actieve leden was bezig met de 
fractie. Coalitie is iets totaal 
anders dan oppositie. Achteraf 
gezien kun je zeggen dat de af-

aar 

Spencer Zeegers 

deling niet sterk genoeg was 
om aan de coalitie deel te ne
men. We hebben onze succes
sen wel geclaimd, maar niet 
duidelijk genoeg. Naar ons idee 
is dat wel het belangrijkste: 
door middel van pamfletten en 
huis-aan-huis kranten laten 
zien wat je voor de bevolking 
hebt gedaan. Toch hadden we 
hadden een goede campagne. In 
december 2001 hebben we on
der alle winkeliers nog een en
quête gehouden waarin we 
vroegen hoe zij dachten over 
het naar Uden halen van een 
grote trekker. V &D werd ge
noemd. Voor Nieuwjaar nog 
huis-aan-huis een nieuwjaars
wens bezorgd met een pamflet 
over een advocaat die, omdat 
hij zijn zin niet kreeg voor een 
bouwplan, de bouw van ca. 200 
huur- en koopwoningen tegen
hield.' 
'Na de verkiezingen peilden 
we telefonisch bij onze leden of 
ze wilden dat wij voor een coa
litie gingen en dat wilden ze. 
Het CDA, de winnaar van de 
verkiezingen, heeft ons verder 

Geert Zondag 

overal buiten gelaten. Na het tot 
stand komen van de coalitie 
CDA, VVD en Jong Uden, heb
ben we huis-aan-huis een pam
flet bezorgd waarin we uitleg
den wat er gebeurd was, waar
om wij niet in de coalitie zitten 
en wat Uden de komende vier 
jaar te wachten staat: een grote 
ruk naar rechts,' aldus J osé Lau
wers. 
'Na de verkiezingen zijn er 
inmiddels de nodige dingen 
gebeurd,' vult Spencer Zeegers 
aan. 'Er waren veel medewer
kers tijdens de campagne; een 
zestal is actief gebleven in actie 
en! of fractie. Het werk in de wij
ken is dan ook behoorlijk toege
nomen, bijvoorbeeld door in 
een wijk onderzoek te doen over 
toekomstige woningbouw én 
door huis-aan-huis leden te wer
ven. De fractie is direct actief aan 
de slag gegaan en heeft inmid
dels een paar keer goede stukken 
in de krant gehad. Besloten is 
een beter verband te leggen tus
sen actie en fractie. Bovendien 
hebben we een WAO-platfonn 
opgericht en houden we in het 
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najaar een enquête onder sport
verenigingen over zaken als sub
sidies en accommodaties. Én er 
komt een kennismakingsbijeen
komst voor de meer dan honderd 
nieuwe leden die zich bij ons 
aaruneldden.' 

Emmen: 'Goed er bovenop zit
ten en dan ... actie!' 
Geert Zondag: 'Om te beginnen 
moet ik erop wijzen, dat de SP in 
Emmen een niet al te florissante 
voorgeschiedenis heeft. In 1998 
haalden we 4 zetels, maar niet 
lang daarna spatte het zaakje uit
een. Door interne problemen en 
ziekte moesten we eigenlijk con
stant met 2 of zelfs 1 zetel 
draaien. Het klinkt vreemd, maar 
zo bezien is ons verkiezingsre
sultaat nog niet eens zo heel be
droevend. Niettemin zijn we nu 
beter op weg en we hebben heel 
wat plannen in de koker. We heb
ben een kerngroep met mensen 
die echt wat kunnen en willen en 
een goed functionerend bestuur. 
We zitten goed bovenop een aan
tal zaken en dat wordt ook door 
de pers goed opgepikt. Bijvoor
beeld de gemeentelijke steun aan 
de voetbalclub, dubieuze grond 
aankoop door de gemeente, 
afkalving van de zorgvoorzie
ningen etc en we beraden ons op 
mogelijke acties. Daarnaast zijn 
we aan de slag gegaan met diver
se landelijke acties. Overal waar 
het enigszins mogelijk is, sprin
gen we op in. Dat is wel eens 
anders geweest, ja. Het gaat 
dus weer de goede kant op 
in Emmen. Maar het kan altijd 
beter!' 
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