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Zonder acties 
stond de SP 
er een stuk 

-P:~=~~:~~~ slechter voor 
'De mensen moeten zichzelf organiseren 
en ze moeten zelf in actie komen. Als poli
tieke partij is het vervolgens onze taak om 
gerechtvaardigde eisen over te nemen en 
er in de gemeenteraad aandacht voor te 
vragen.' Ziehier de taakopvatting zoals bij
voorbeeld onze vrienden van Groenlinks 
die voor zichzelf omschrijven. ZTj (de bevol
king, de burgers) voeren actie; wTj (politici) 
doen aan politiek. Hele gemeenteraden 
zitten vol met dames en heren die gretig 
deze scheiding aanbrengen. Maar voor 
een beetje SP'er is het toch hartgrondig 
vloeken in de kerk. Politiek is immers op
komen voor belangen, strijd voeren. En 
dat doe je óók in de gemeenteraad, maar 
zeker niet alleen daar. Natuurlijk, als de mensen zelf niet mee 
willen doen, moeten ze ook niet van ons verwachten dat wij 
hun kastanjes uit het vuur halen. Maar als de strijdwil onder de 
mensen aanwezig is, terwijl ze niet weten hoe ze die strijd 
moeten voeren, dan is er voorSP'erstoch niets leuker en niets 
bevredigender dan in actie te komen? Dat wil zeggen met de 
mensen die het aangaat te gaan praten, doelen te formuleren, 
creatieve middelen te bedenken en aan de slag te gaan. 
Aan het einde van het jaar maakt Spanning de Actiebalans 
2000 op. Waarmee hebben de afdelingen zich op actiegebied 
zoal beziggehouden en wat hebben ze ermee bereikt- voor de 
mensen en voor de ontwikkeling van de SP? De boodschap die 
we willen overbrengen, verklappen we bij voorbaat al: actievoe
ren is makkelijk en leuk, en het levert de afdeling heel veel op. 
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Breed gedragen en veel pers: actie in 
Zaanstad voor veerdiensten 

Sommige acties plan je ver van te voren. Maar 
meestal zal het een kwestie zijn van alert reageren. 
Eén dag voordat een aantal Turkse ouders in De
venter besloot hun kinderen thuis te houden van de 
'zwarte' school De Kameleon hoorde de afdeling 
ervan. De afdeling was present bij de actie, regel
de dat Kamerlid Agnes Kant een dag later kwam 
kijken en organiseerde snel een actie in de stad. 
Jos Mensink: 'We hebben een folder laten druk
ken die we in de wijken met veel allochtonen en 
op de markt verspreid hebben. Eén dag op de 
markt leverde ruim 500 steunbetuigingen op. Als 
vervolg hebben we ook de Turkse SP-kennis-



makingsfolder uitgedeeld. Het heeft ons vooral 
veel goede contacten opgeleverd. Met mensen uit 
de Turkse gemeenschap, maar bijvoorbeeld ook 
met het anti-discriminatiebureau. Inmiddels heb
ben we ook een Turks kerngroeplid. En we blijven 
ons inzetten rond integratie.' 
Snel reageerde ook de afdeling Groningen toen 
duidelijk werd hoe boos de mensen waren over de 
nieuwe busdienstregeling die half januari inge
voerd werd.lrene Bulk: 'In de raad hadden we wel 
nadrukkelijk tegen gestemd, maar toen was niet 
het lampje gaan branden van 'we moeten actie 
gaan voeren' . Dat gebeurde pas toen er mensen 
belden en op ons kantoor langskwamen om hun 
beklag te doen. Donderdag kwam het idee op van 
een actie, vrijdag besloten we 'we doen het' en 
dinsdag konden we de eerste - in Rotterdam ge
drukte- kaartjes gaan verspreiden. We koppelden 
de protesthandtekeningen aan een klachtenweek 
en een debat waaraan onder meer Kamerleden 
meededen van SP en VVD, de verkeerswethouder 
en de directeur van Arriva. De actie kreeg heel 
veel aandacht van de media en leidde ook tot suc
ces: ver voor de afgesproken evaluatiedatum kon
digde de wethouder aanpassingen aan. In mei is 
vervolgens een deel van de verslechteringen daad
werkelijk teruggedraaid. In een folder hebben we 
uiteraard het goede nieuws bekendgemaakt. Dat 
leverde verschillende bedankjes op. Voor het ima
go van de afdeling heeft de actie veel goeds 
gedaan. ' Treffend is ook verschil in de reacties van 
de partijen op de woede van de mensen. Bulk: 'De 
PvdA stelde schriftelijke vragen over hoe het zit 
met het klantenpanel, GroenLinks eiste een extra 
raadcommissievergadering en de SP mobiliseerde 
de bevolking.' 

Inhaken op de actualiteit deed ook de afdeling 
Leiden. Het college sloot de hele binnenstad her
metisch af voor het bezoek van Beatrix op Ko
ninginnedag. De SP reageerde door pamfletten 
uit te delen en bovendien het stadhuis af te gren
delen, zodat B en W er niet meer uit konden. De 
actie werd heel positief ontvangen. Cor Yergeer: 
'In de raad stonden we weliswaar alleen, maar 
we wisten dat de Leidse bevolking achter ons zou 
staan. We hebben met onze actie heel treffend de 
gevoelens van de bevolking verwoord en we heb
ben veel positieve reacties gekregen. Voor de 
pers is heibel rondom Koninginnedag natuurlijk 
een dankbaar thema en onze actie kreeg dan ook 
veel publiciteit. ' 
Heerlen zorgde zelf voor de actualiteit: net als in 
veel andere plaatsen heeft de SP zich er in het ver
leden beziggehouden met het schoolzwemmen. 
De afdeling vond de manier om er opnieuw aan
dacht voor te vragen: de afdeling belde de basis
scholen in de stad langs met de vraag hoeveel pro
cent van de kinderen in de hoogste groep geen 
zwemdiploma heeft. De onthullende uitkomsten 
zorgden voor een discussie over herinvoering van 
het schoolzwemmen. 

Vasthoudendheid is vaak nodig - en 
dwingt vrijwel altijd respect af 

Een Koninginnedagactie start eind april en is op 1 
mei afgelopen - maar vaak vergen acties een heel 
wat langere adem. Hengelo voerde in het voorjaar 
actie tegen de huurverhoging en voor het aanpak
ken van onderhoudsklachten. De stapels verza
melde klachten (met name over vocht) werden 
doorgespeeld aan de woningstichtingen die verze
kerden er iets aan te gaan doen. De afdeling leunde 
niet achterover, maar hield onlangs een nieuwe 
enquête waarin gevraagd werd wat de woning
stichting gedaan had, en of men er tevreden over 
was. De antwoorden waren onthullend. En dus 
beraadt de SP zich op nieuwe acties. Voorzitter 
Yincent Mulder: 'Daarbij gaan we overleggen met 
wijk- en bewonersraden. Door onze acties hebben 
we daar uitstekende contacten mee gekregen. ' 
De afdelingen Leiden en Leidschendam zijn al 
bijna een jaar in de weer met de actie 'Vlietland 
niet voor de ballen'. Vlietland is een recreatiege
bied dat de gemeente Leidschendam wil omtove
ren tot een golfbaan compleet met luxe hotel en 
bungalowpark. 
Begonnen werd met een grote bezwaarschriften
actie die in Leiden en Leidschendam 1500 handte
keningen opleverde. In de zomermaanden gingen 
SP'ersmet handtekeningenlijsten langs de recre
anten op Vlietland. Vervolgens werden 10.000 in
formatieve folders verspreid, waarop recreanten 
het zogenaamde 'Ylietland-manifest' konden on
dertekenen. De handtekeningen en de manifesten 
zullen spoedig aan de gemeente worden aangebo
den als er beslist wordt over de 
betreffende bestemmingsplan
wijziging. Hans van Leeuwen: 
'Nagenoeg alle recreanten te
kenden direct. Het blijkt dat de 
mensen het heelleuk vinden dat 
een politieke partij zich druk 
maakt over hun recreatiemoge
lijkheden. We kozen voor een 
manifest, omdat je dan iets con
creets in handen hebt. Dat is ook 
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Betuwelijnprotest: meerdere 

afdelingen; één vuist 

1000 kinderschoentjes bij 
het Torentje van Kok tegen 

de armoede onder kinderen 

Ook actief over de grens: 
protestmars tegen WTO en 

IMF in Praag 

met het oog op de publiciteit gunstig om je stand
punt duidelijk te maken. ' 
In De Bilt werd ook maandenlang actie gevoerd 
tegen een golfbaan. Het resultaat was dat een na
tuurgebied werd gered uit de handen van een golf
club. Het succes werd gevierd met een passende 

afsluiting: een Alles Kids
midgetgolftoernooi waaraan 
ruim 100 kinderen deelnamen. 
Groningen heeft zich al enkele 
jaren vastgebeten is alles wat 
met de grootschalige sloop van 
woningen te maken heeft. Peter 
Verschuren: 'De ene activiteit 
lokt vanzelf de andere uit, door
dat mensen naar ons toekomen 
omdat ze weten dat wij ons 
ermee bezighouden.' In 2000 
stonden onder andere een bezet

ting van de hal van de woningstichting op het pro
gramma en een woningnoodklachtenweek. Lange 
adem ook in Nijmegen, waar de SP haar hele ge
wicht in de strijd gooit tegen de aanleg van een 
kabeltram. Na protestfolders en discussieavonden 
verzamelt de afdeling nu handtekeningen voor een 
referendumverzoek De volgende stap zal zijn een 
grote campagne om die volksraadpleging daad
werkelijk te winnen. 

Kleine dingen kunnen 
mensen tot grote woede 

en strijdbaarheid brengen 

Op welk onderwerp voer je ac
tie? Wel, het hoeft beslist geen 
heel grote of heel politieke 
kwestie te zijn die de woede en 
de strijdlust van de mensen 
opwekt. Zo kwam de afdeling 
Roosendaal in actie ('Geen on
dergrondse luchtfietserij maar 
een lift NU!') voor een lift in 

het NS-station. De afdeling zette het prestigieuze 

plan van de gemeente om het spoor in de hele 
binnenstad te ondertunnelen tegenover het ont
breken van voorzieningen voor reizigers om op 
de perrons te komen. De SP verspreidde 15.000 
actiefolders met aangehechte protestkaart Ma
rian Schepers: 'We kregen al heel snel 3300 
handtekeningen binnen en de plaatselijke TV, 
radio en kranten besteedden er veel aandacht aan. 
Het werd erg gewaardeerd dat een politieke partij 
zich om dit soort dingen druk maakt. Positief is, 
dat de directeur van NS-Railinfra naar Roosen
daal kwam om de handtekeningen in ontvangst 
te nemen en dat hij zelf vaststelde dat de voor
zieningen op het station inderdaad ondermaats 
zijn .' Inmiddels heeft een liftfirma een offerte 
gemaakt. Volgens de planning komen er in 2002 
liften. 
Angst voor overvallen bracht de directie van de 
Rabobank in Tilburg ertoe om de balies te sluiten 
voor het afhalen van contant geld, waardoor de 
mensen gedwongen zijn om bij de geldautomaat te 
pinnen. Maar die bleek voor veel mensen met een 
handicap niet te hanteren. De Rabobank stelde 
voor om medewerkers te laten helpen bij het pin
nen, maar dan moesten gehandicapten hun pin
code prijsgeven. De SP trok samen met een stoet 
gehandicapten naar een Rabo-filiaal. Met succes, 
want de Rabobank liet na maandenlang overleg 
weten speciale pasjes zonder pincode in te voeren, 
zodat baliemedewerkers geld voor de gehandicap
ten kunnen opnemen. 
Alkmaar kwam in het geweer om het Vronermeer
bos te redden: een verwilderd parkje dat aange
legd was om het ontbreken van groen in de omlig
gende woonwijk te compenseren - en dat nu zelf 
moest wijken voor woningbouw. 'Buurtbewoners 
sloegen alarm en namen contact met ons op, ' ver
telt Jan van Schaik. 'Dat leidde tot een grote actie 
waarbij duizenden handtekeningen zijn gezet en 
de wijk vol hing met affiches, compleet met to
maat en SP-driehoek. ' Het doel van de actie werd 
niet bereikt: het bos is onlangs gekapt. 'Als afde
ling hebben we er uitstekende contacten aan over
gehouden met mensen uit de wijk en met natuur
kenners. Die kunnen we zo bellen als we wat van 
ze willen weten.' Ook stuurde de afdeling een 
brief rond in de wijk waarin uitgelegd werd dat dit 
soort beslissingen alleen tegen te houden zijn als 
de SP versterkt wordt. Van Schaik: ' Ik weet niet 
precies hoeveel, maar dat heeft een aantal leden 
opgeleverd. ' 
In Dongen werd zelfs een grote actie rondom let
terlijk één boom gevoerd. Toen de gemeente liet 
weten een karakteristieke treurwilg te willen kap
pen voor een busstation, haalde een op initiatief 
van de SP opgericht actiecomité in een mum van 
tijd 6000 handtekeningen op. De burgemeester 
nam de handtekeningen in ontvangst en haalde 
vervolgens de woede van heel Dongen op zijn hals 
door de boom om te laten zagen. 'Het hele dorp 
is in rep en roer door die daad, ' vertelt René 
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Roovers. 'Die gekapte treurwilg is door ons zo'n 

beetje het symbool van de Dongense democratie 
geworden. ' 
En is er geen concreet punt om aan te pakken, dan 
is het altijd een prima actie om met een enquête de 
buurt in te trekken en de mensen te vragen wat er 
volgens hen moet gebeuren. Nijmegen werkt al 
langer - en met succes - met dergelijke wijkon
derzoeken. Nog groter pakte Culemborg het aan. 
Onder het motto 'Uw mening gevraagd' ver
spreidde de afdeling 12.000 stadsenquêtes: kleur
rijke folders met prachtige foto 's van Culemborg 
en omgeving, en tien vragen over actuele lokale 
onderwerpen. Philip Oosterlaak: 'We hebben een 
aantal jaren geleden al eens zo'n enquête gehou
den en dat heeft naast veel waardering ook de 
nodige positieve publiciteit opgeleverd. Dat wil
\en we nog eens herhalen en we laten meteen zien 
dat we met heel veel dingen bezig zijn. Ook willen 
we ons als het ware eens 'anders' presenteren en 
laten zien dat zeker niet alles alleen maar ellende 
is in Culemborg.' 

Ook moeilijke doelgroepen 
bereik je met een actie 

Dat een actie veel kan doen voor een afdeling, 
bleek bijvoorbeeld in Zaanstad. Op een bijeen
komst die uitgeroepen was om de afdeling nieuw 
leven in te blazen, ontstond het idee om iets te 
doen tegen de dreigende bezuinigingen op de 
veerdiensten in de omgeving. De actie sloeg 
enorm aan en vergrootte heel fors het zelfvertrou
wen en de daadkracht van de afdeling. 
Op het achtste congres spraken we af de contacten 
met allochtonen te verstevigen. Boxtel maakte er 
werk van. Met hulp van Marokkaanse en Turkse 
contactpersonen en vertaalde enquêtes werd in 
een herstructureringswijk actie gevoerd voor een 
hogere verhuisvergoeding. Dat doel werd bereikt 
en ook is de informatievoorziening van de wo
ningstichting richting allochtonen verbeterd door 
de actie. Eric van den Broek: 'We hebben veel 
goodwill gekweekt en daardoor heel wat interes
sante contacten met de allochtonen gelegd. Soms 
bleken dat echte 'eye-openers' voor het organise
ren van nieuwe activiteiten. En verrijking voor de 
afdeling dus. Zo werken we aan plannen voor di
verse sportactiviteiten en beraden we ons over een 
voorstel voor een islamitische begraafplaats.' 
Tilburg kreeg met een actie voet aan de grond in 
een andere moeilijk in beweging te krijgen doel
groep: de ouderen. Voor hen werd de subjectsubsi
die gedeeltelijk afschaft, een onderdeel van het 
minimabeleid. Met protestkaarten, een dagelijks 
telefonisch spreekuur en veel ouderen op de tribu
ne bij de raadsvergaderingen werd strijd geleverd. 
Dat kon de subsidie niet redden. Johan van den 
Hout: 'Wel hebben we er een ouderenwerkgroep 
aan overgehouden die nog steeds actief is. En wij 
hebben veel ouderen kunnen mobiliseren, iets wat 
zelfs de Ouderenpartij niet voor elkaar kreeg.' 

Andere par

tijen hebben 
nog wel eens 
problemen 
met het acti
visme van de 
SP. Zo kreeg 
de fractie in 
Hengelo in de 
raad de wind 
van voren 
toen ze een 
vuurwerkop
slagplaats in 
een woonwijk 
tot actiedoelwit maakte. Onder het motto 'Vuur
werk uit de woonwijk' zette de SP samen met de 
bewoners een actie op touw die binnen korte tijd 
2500 handtekeningen opleverde. De gemeente
raad beschuldigde de SP ervan politiek gewin uit 
'Enschede' te willen halen. 'Kan ons niet schelen,' 
zegt Vincent Mulder. 'De andere partijen kwamen 
niet verder dan: 'Jahaa, we moeten rampen zien te 
voorkomen. ' Maar wij wilden gewoon weten wat 
de wijkbewoners van die opslag vonden en daar
mee onderscheidden we ons van de rest.' Door be
volking en pers werd de actie prima opgepikt. 

Landelijke campagnes krijgen 
uitstekend vorm in plaatselijke acties 

Landelijke campagnes bieden vaak een uitstekende 
kapstok om plaatselijke initiatieven te ontplooien. 
Zo bleek de 'Alles Kids?' -campagne voor tal van 
afdelingen aanleiding om met kinderen aan de slag 
te gaan. In Leiden werd het 'SPeertoemooi' georga
niseerd: een driedaags voetbaltoemooi waaraan 
120 jongeren deelnamen. Op de autoloze zondag 
organiseerde de SP in Valkenburg een succesvolle 
'Straatspeeldag'. Rotterdam hield in de zomer
vakantie een geslaagd 'Alles Kids?' -festival en in 
Boxtel organiseerde de op initiatief van de SP opge
richte Stichting Kindervakantieplezier een 'Grie
zelweek', waar tweehonderd kinderen zich een 
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week lang uitleefden met onder meer spookhutten 
bouwen, 'creeps' knutselen, spellencircuits, disco 
en playbackshows. Groningen hield het simpeler: 
op een plantsoen in een volkswijk werd een gehuur
de legertent opgezet, zodat de jongeren een week 
lang een eigen plek hadden. 
Ook de campagne 'Stop de Uitverkoop van de Be
schaving' is een dankbaar handvat voor lokale ac
tiviteiten. In Oss werd de campagne ingeluid met 
een perspresentatie waarop een aantal Ossenaren 
werkzaam in onder meer zorg, onderwijs en open
baar vervoer aan het woord kwamen. In Zeist gin
gen SP' ers de wijken in met een enquête over een 
aantal plaatselijke 'beschavings-hangijzers' (bij
voorbeeld het verdwijnen van kindergeneeskunde 
uit het ziekenhuis en het ontbreken van een jeugd
honk) en de afdeling Drechtsteden huurde een 
bus, zodat 60 ouderen konden protesteren tegen 
het verdwijnen van een belangrijke busroute. De 
Udense SP startte een handtekeningenactie tegen 
de dreigende verkoop door de gemeente van de 
aandelen in het gasbedrijf en in Zoetermeer onder-

zochten de OMC-artsen demon
stratief basisschoolkinderen 
omdat de GGD dat wegens be
zuinigingen niet kan. Ook be
zetten Zoetermeerse SP' ers het 
kantoor van zorgverzekeraar 
NUTS dat sluiting boven het 
hoofd hing. Deze actie had suc
ces: het kantoor blijft open. In 
Hengelo worden momenteel 
protestkaarten verspreid tegen 
de nieuwe naam die men voor 
de schouwburg in petto heeft: 
'Rabotheater '. 
Zaanstad haakte op originele 
wijze in op de landelijkè NS
krant. Onder ruime belangstel
ling trakteerde ze machinisten 
en conducteurs op 'kalmerings
koeken' en 'anti-stress peper
munten'. 

Actiewinst boek je op allerlei manieren 

In de belronde langs de afdelingen blijkt dat men 
unaniem met voldoening terugkijkt op de actie
wapenfeiten. 'Dat is logisch,' vindt Ger Wouters 
die sinds 1 december het Afdelingsteam versterkt 
en onder andere de cursus Actie & Publiciteit 
geeft. 'Acties leveren de afdeling immers heel 
veel op. Een SP-actie betekent dat je je grondig in 
de materie verdiept, en vooral dat je contacten 
hebt met de mensen die het aangaat. Je krijgt je 
informatie niet alleen uit een verhaal van B en W,' 
ook uit de praktijk. En dat geeft je een stevige 
voorsprong in discussies in de gemeenteraad. Ver
der zij n acties vaak nodig om daadwerkelijk iets te 
kunnen bereiken. In de politiek gaat het vaak om 
de macht. Argumenten alleen zijn niet genoeg, al 
zijn ze nog zo goed. Met acties organiseer je de 
macht van het getal. En dat kan heel succesvol 
zijn. Andere voordelen van actievoeren zijn dat je 
in de contacten met de mensen je eigen ideeën test 
en waar nodig bijstelt. En dat je erdoor leert orga
niseren . Actievoeren is snel en creatief inspe\en O? 
de ontwikkelingen. Daar heb je in verkiezingstijd 
ook heel veel aan .' 
Wat vrijwel elke actie oplevert is publiciteit. Hoe 
belangrijk is dat? Wouters: 'Publiciteit is nooit een 
actiedoel op zich. Maar publiciteit is wel belang
rijk. Pas als mensen weten wat je doet, zullen ze 
naar je toekomen om mee te doen, om steun te 
betuigen of om aandacht te vragen voor hun pro
bleem. Het is leuk als je zelf weet dat je goede 
acties voert, maar naast die acties is ook publiciteit 
nodig om het SP-imago te versterken van die ac
tieve partij die meer doet dan in de raad zitten. 
Dat imago is heel belangrijk om je leden vast te 
houden en nieuwe te werven, en het werpt ook 
vruchten af bij verkiezingen. Nog een heel belang
rijke: publiciteit voor acties- vooral als ze succes 
hebben - laat mensen zien dat er wel degelijk iets 
te veranderen is. Daar kunnen ze inspiratie aan 
ontlenen.' 

Leren actievoeren 
Actievoeren is te leren - op 
de cursussen 'Actie & Publici
teit' die de SP organiseert. 
Op een heel praktische 
manier maak je daarop ken
nis met de schat aan actie
ervaring die de SP inmiddels 
beheert. De cursussen zijn 
eigenlijk onmisbaar voor elke 
actieve SP'er. De eervolgende 
zijn op 20 januari In Assen en 
op 3 maart in Utrecht. 
Geef je snel op, zodat het 
Afdelingsteam kan peilen of 
er genoeg animo Is om een 
extra cursus te plannen. 
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En nó 
acties 

In Goor sluiten SP'ers symbolisch de omstreden 
asbestwegen af. Later volgen een nieuwe afzetting 
en een info-avond. De gemeente start de sanering 
in november. 
Een SP-enquête toont het niet-functioneren van 
wijkplatforms in Ermelo aan . De gemeente kon
digt een uitgebreide evaluatie aan. 
De gemeente Delft vraagt aan de bevolking wat er 
moet gebeuren met de verkoopopbrengst van 
elektrici teitscentrale EZH. De SP reageert met een 
krant die kanttekeningen zet bij de eerlijkheid van 
de volksraadpleging en die de SP-priori tei ten 
noemt. 
In Rotterdam houdt de SP een enquête over de in
richting van het Zuiderpark waarvan de gemeente 

_ _._ ____ 
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een groot manifestatieterrein wil maken. De uit-

komst sterkt de afdeling in haar mening dat het 
Zuiderpark een volkspark moet blijven. 
De afdeling Schijndel voert een campagne die 
de aanleg van een speeltuin steeds dichterbij 
brengt. Onderdelen ervan zijn een grote enquê-
te, de oprichting van een actieve werkgroep, 
en de vorming van een comité van aanbeve

----- !ing. 
Goor houdt een actieweek voor het behoud van re
creatief zwemmen. 
Boxmeer voert een supersnelle protestkaarten
actie tegen entreeheffing in en hekken rond een 
openbaar recreatiegebied. 
In Leerdam wijst de SP bewoners met folders en 
een informatie-avond op de nieuwe regels voor 
!egalisering van aanbouw bij woningen. De "actie 
bespaart menig bewoner heel wat problemen. 
De afdeling Maastricht voert campagne tegen 
tolheffing op de A2-stadstraverse. Honderden 
posters sieren de stad met: ' A2 TOL NEE' . 
In Heerlen wordt actie gevoerd tegen het ver
vallen van de huursubsidie-verrekening met de 
huur. De gemeente pakt het probleem vervol-

gens aan. 
In Utrecht leidt de extreme verhoging van de erf
pacht tot actie. Er wordt een werkgroep opgericht, 
en komt een discussie-avond en een voorstel in 
raad. De gemeente draait de verhoging terug. 
Na een scholierenprotest en een handtekeningen
actie wordt in Hengelo de voorgenomen sluiting 

van een bibliotheekfiliaal teruggedraaid. 
De afdeling Emmen verspreidt 10.000 grappi
ge kaarten rond de opening van een prestigieu
ze peperdure traverse. 
Na de zoveelste overstroming is een Eindho

vense woonwijk het zat. De bewoners komen 
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samen de SP in actie met handtekeningen en een 
bezoek aan het gemeentehuis. Er komen toezeg
gingen van de wethouder. 
In Landgraaf schrikt de directeur van de woning
stichting van de ernst van de onderhoudskiachten 
die de SP verzameld heeft. 
De afdeling Enschede zet haar eisen voor sane
ring van bodemvervuiling onder een woonwijk 
kracht bij met een enquête en een rapport. De 
waterleidingmaatschappij vervangt daarop een 
deel van het leidingnet en de druk op de ge
meente neemt snel toe. 
In Oost-Groningen voeren de afdelingen Rel

derland en Winschoten met posters en hand
tekeningen actie tegen de aanleg van prestigeplan 
de 'Blauwe Stad' . 
Leiden roept de 'Oostvlietpolder' demonstratief 
uit tot weidevogelgebied om te voorkomen dat er 
een baggerstort komt. 
De SP-Amsterdam voert een grote campagne 
met stickers, affiches, kranten, advertenties en 
radiospotjes om de partij bekender en populair
der te maken. 

en bloeit het SP-verzet. Gehandicapten protes
teren tegen de verlaging van de vervoersvoorzie
ning, de handtekeningen tegen de privatisering 
van het zwembad stromen binnen, rond de ver
koop van de kabel wordt een enquête gehouden en 
heel Oss wordt gemobiliseerd voor het behoud 
van cultuurpodium 'De Groene Engel '. 
Na lang aandringen van de SP gaan er aanleunwo
ningen komen in Dongen. De SP blijft zich ermee 
bezighouden en organiseert nu een enquête om er
achter te komen welke voorzieningen gewenst 
zijn. 
De afdeling Amersfoort hield een huis-aan-huis 
posteractie tegen de sloop van zo ' n 150 woningen, 
nadat ze eerder als conclusie uit een enquête trok 
dat minstens driekwart van de bewoners tegen 
sloop is . 
Hengelo organiseerde snel een bijzonder gewaar
deerde solidariteitsactie met de werknemers van 
een winstgevend metaalbedrijf dat gesloten dreigt 
te worden. Eén dag op de markt staan leverde 
1700 steunbetuigingen op. 
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