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De SP staat overal bekend als een 
actieve partij. Het hele jaar door is de 
SP te zien op straat, of het nu gaat 
om het verspreiden van 1,25 miljoen 
ZO!-kranten, een inzamelactie voor 
de voedelbank of misstanden met 
onderhoud van huurwoningen. Maar 
in de verkiezingscampagne doet de 
SP daar graag nog een extra schepje 
bovenop. 

De officiële verkiezingscampagne 
begint voor de SP op 19 augustus met 
de aftrap in het openluchtmusem in 
Arnhem maar als afdeling zijn we al 
druk bezig om tijdens de zomervakan-
tie overal actief en zichtbaar te zijn.

In de vorige Middelburgse Tribune 
stond een uitgebreid artikel over het 
Southparkfestival, voor ons de aftrap 
voor een hete linkse zomer. 
 
Ook de aankomende weken staan er 
weer diverse festivals op de agenda 
waarbij de SP aanwezig zal zijn. En 
na de zomervakantie begint de cam-
pagne pas écht! 
 
Zo verwachten we rond 10 augustus 
de levering van al het verkiezingsma-
teriaal, waaronder 10.000 verkiezings-
folders die we huis-aan-huis bezorgen 
in Middelburg. Ook krijgen we posters 
om vanaf 13 augustus te plakken op 
de borden (of achter uw raam).

De opgave voor de aankomende 
verkiezingen is groot: Krijgen we een 
voortzetting van het afbraakbeleid van 
de afgelopen jaren door een kabinet 
Rutte 2, aangevuld met de Kunduz-
partijen, of maken we werk van het 
kabinet Roemer 1? Wordt het liberaal 
of sociaal? De kiezer is aan zet en we 
kunnen alle hulp gebruiken om ieder-
een te overtuigen dat Nederland beter 
af is met minister-president Roemer 
dan met de weglach-premier Rutte.  

Elke bijdrage, groot of klein, is onge-
looflijk welkom. Meld u dus vandaag 
nog aan voor het campagneteam om 
van deze verkiezing een succes te 
maken!

DE VERkIEzINGSCAMPAGNE IS LOSGEBARSTEN!
SPECIALE EDITIE BOORDEVOL CAMPAGNENIEUWS

Woningbouwcorporatie Woongoed 
erkent de problemen die worden 
geschetst in het SP-rapport “Edelste-
nenbuurt, een juweel zonder glans”. 
Dat bleek op 27 juni tijdens een 
bewonersbijeenkomst waar de SP het 
rapport presenteerde.

Edith Vervuren, teammanager Buur-
ten bij Woongoed; ‘We wisten dat 
er bepaalde klachten in deze wijk 
waren maar we zijn echt geschrokken 
van de omvang. We gaan nu verder 
onderzoek doen naar de genoemde 
klachten in het rapport en na de zo-
mervakantie willen we die resultaten 
bespreken met de bewoners.’

De klachten die de SP in de periode 
van februari tot aan mei verzamelde, 
laten een schokkend beeld zien: zwart 
uitgeslagen en beschimmelde mu-
ren, verrotte kozijnen en gescheurde 
asbestplaten. Één van de aanwezige 
bewoners, die al dertig jaar in de 
buurt woont, gaf aan dat de klachten 
met vocht en schimmel al twintig jaar 
bekend zijn. Daarnaast hoorde de SP 
al veel klachten over slechte isolatie 
en tocht, met torenhoge energiekos-
ten als gevolg.

Ook plaatst de SP in het rapport 
zeer kritische opmerkingen over de 
klachtenafhandeling van Woongoed. 
Woongoed erkende daarop dat de 
klachtafhandeling en communicatie 
verbeterd moest worden.  
 
‘Waarom heeft Woongoed nooit zelf 
rondgelopen om vragen te stellen, jul-
lie hebben toch ook een overzicht van 
de ingediende klachten? Als de SP er 
niet was geweest dan hadden jullie de 
komende jaren nog niks aangepakt.’ 
vroeg een bewoner aan Woongoed.
Edith Vervuren moest beamen dat 
de klachten inderdaad langer waren 
blijven liggen.

Een andere bewoner vatte de kritiek 
goed samen, “Woongoed heeft de af-
gelopen jaren het vertrouwen van de 
inwoners verloren en de vraag is dan: 
hoe gaat Woongoed dat vertrouwen 
terugwinnen?”

Die kans liet Edith Vervuren niet lig-
gen. ‘We gaan serieus kijken naar dit 
rapport en ik ga jullie allemaal uitno-
digen en dan kunnen we samen aan 
de slag.’

De SP zal de ontwikkelingen nauwge-
zet blijven volgen. Er moet er zo snel 
mogelijk actie ondernomen worden, 
liefst dit jaar nog!

WOONGOED ERkENT GROTE PROBLEMEN IN EDELSTENENBUURT
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Op 12 september kunnen alle Zeeu-
wen weer hun stem uitbrengen bij de 
verkiezingen voor de Tweede Kamer. 
Op de kandidatenlijst van de SP staan  
ook dit keer weer allemaal kanjers die 
hun sporen in de lokale afdelingen 
verdiend hebben. 

Op de 44e plaats staat Trix de Roos 
uit Vlissingen. Daarmee is Trix de 
enige Zeeuw op de lijst van de SP.  

De Zeeuwse afdelingen van de SP 
hebben nu een eigen campagne ont-
wikkeld om Trix in de Tweede Kamer 
te krijgen, met een schitterende ver-
kiezingsposter in deze Tribune. 

Natuurlijk gaat de SP een mooie tijd 
tegemoet, de peilingen laten een stij-
gende lijn zien voor de SP, terwijl de 
echte campagne nog moet beginnen.

44 zetels is dus absoluut haalbaar, de 
SP heeft gewoon het beste en meest 
sociale verhaal. Steeds meer mensen 
zien dat, maar dat kunnen er nog 
veel meer worden. Daarom doet de 
SP op iederen een beroep om samen 
van deze campagne een succes te 
maken.  

Daarmee kijgt Zeeland een Tweede 
Kamerlid die niet alleen Nederland so-
cialer wil maken maar ook goed weet 
dat regels, ontworpen in Den Haag,

soms net even anders uitpakken voor 
Zeeland. 

Hang daarom de Trix-poster in deze 
Middelburgse Tribune voor je raam of 
op een andere opvallende plek, maak 
er een foto van en stuur die in! 

De 3 leukste inzendingen worden 
uitgenodigd voor een meet-and-greet 
met Emile Roemer op 15 augustus in 
Middelburg.
 
De wedstrijd duurt tot en met 12 au-
gustus en de foto’s komen ook op de 
facebookpagina van SPZeeland, dus 
vergeet niet om jezelf ook te taggen.

WEDSTRIJD: WIN EEN MEET-AND-GREET MET EMILE ROEMER!

Vrijdagavond 6 juli was de SP aan-
wezig tijdens de koopavond in winkel-
centrum Dauwendaele. In anderhalf 
uur werden zo’n tweehonderd ZO!-
kranten uitgedeeld aan bezoekers.

De ZO!-krant is een landelijke uitgave 
van de SP die een aantal keer per 
jaar verschijnt en door vrijwilligers 
van de SP huis-aan-huis of bij acties 
worden verspreid. De laatste uitgave 
heeft een oplage van 1,25 miljoen 
exemplaren en bevat onder andere 
een interview met Emile Roemer en 
Ronald Koeman.

Daarnaast gingen de gesprekken 
natuurlijk over de val van het kabinet 
Rutte en de aankomende verkiezin-
gen. 

SP IN ACTIE: kOOPAVOND WINkELCENTRUM DAUWENDAELE

SPECIALE EDITIE BOORDEVOL CAMPAGNENIEUWS

Veel bezoekers van het winkelcen-
trum wilden ook even bijpraten over 
het rapport wat de SP heeft gemaakt 
over de problemen met woningonder-
houd in de Edelstenenbuurt. 

Woongoed heeft beterschap beloofd 
en is nu aan zet met aanvullend 
onderzoek, maar natuurlijk houdt de 
SP alle ontwikkelingen scherp in de 
gaten.

EEN HETE LINkSE zOMER: AANGEPAST CAMPAGNEMATERIAAL
Het weer werkt nog niet helemaal 
mee, maar de SP gaat de aankomen-
de campagne voor een hete linkse 
zomer en daar is het campagnemate-
riaal op aangepast. 

De bekende schuursponsjes zullen 
gewoon weer beschikbaar zijn, maar   

daarnaast heeft de SP een compleet 
nieuwe lijn uitgezet met zomerse 
artikelen als frisbees, strandballen en 
strandhandoeken.  
 
Verder zijn er slippers met een SP-
logo en zelfs vliegers voor op het 
strand. Natuurlijk hoort daar ook 

zomerse kleding bij, er zijn dan ook 
witte SP-polo’s beschikbaar, zomers 
en herkenbaar.

De aankomende zomer zal de SP 
kraam overal opduiken. De complete 
campagne-agenda ziet u op de web-
site.
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Vrijdagavond 13 juli stond de SP met 
een kraam op de nachtmarkt in Mid-
delburg. Gewapend met ZO-kranten 
en ledenwerffolders met Emile 
Roemer, gingen de actievoerders het 
gesprek aan met de bezoekers van 
de nachtmarkt. 

Net als voorgaande jaren, toen de SP 
ook met een kraam op de nachtmarkt 
stond, was er een zeer gevarieerd 
publiek. Toch vonden de laatste ZO-
kranten gretig aftrek en veel bezoe-
kers kwamen aan de kraam nog wat 
vragen stellen of namen een poster 
mee van de ROOD-campagne ‘Doe 
Effe Sociaal!”.

SP IN ACTIE: JAARLIJkSE NACHTMARkT IN MIDDELBURG

Zaterdag 21 juli veranderde Middel-
burg opnieuw in de dance-hoofdstad 
van Nederland, toen voor de twaalfde 
keer City Of Dance werd georgani-
seerd. 

De SP was overdag aanwezig met 
een kraam op de markt. Onder hen 
was ook Trix de Roos, nummer 44 
op de kandidatenlijst van de SP: ‘Er 
is hier een geweldige sfeer, natuurlijk 
is het wat lastiger om uitgebreid in 
gesprek te gaan door de luide muziek 
maar mensen nemen onze flyers 
graag aan om thuis eens rustig door 
te nemen.’

Voor de kinderen werden speciale 
SP-feesttoeters uitgedeeld en frisbees 
met het SP-logo, een voorproefje van 
het nieuwe campagnemateriaal.

VERkIEzINGSCAMPAGNE TIJDENS DANCEFEEST CITy OF DANCE

SPECIALE EDITIE BOORDEVOL CAMPAGNENIEUWS

Het evenement op de Markt was 
erg divers, zowel het publiek als de 
muziek varieerde enorm. Daarnaast 
waren er allerlei activiteiten in de bin-
nenstad van Middelburg, zo konden 
kinderen een piramide bouwen van 
bamboestokken en werden op Plein 
1940 breakdance-battles georgani-
seerd. Ook konden mensen zelf aan 
de slag met een DJ-workshop.  

Toen hoofdact Biggi de bezoekers 
tracteerde op stampende beats wer-
den 10 opgeblazen SP-strandballen 
het publiek ingegooid, die door de 
dansende mensen vrolijk over en 
weer gegooid werden. 

Ook ‘s-avonds werden er nog toeters 
uitgedeeld onder de festivalgangers 
bij ‘t Hof van Tange. 
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De statenfractie van de SP Zeeland 
heeft een meldpunt geopend voor 
medewerkers in de jeugdzorg. 

Via dit meldpunt vragen zij aan me-
dewerkers uit de jeugdzorg, in het bij-
zonder Bureau Jeugdzorg en Juvent, 
hun ervaringen te delen en aan te 
geven waar het in de jeugdzorg beter 
kan. De SP wil op deze manier een 
bijdrage leveren om de Jeugdzorg in 
Zeeland te verbeteren.

Fractievoorzitter Ger van Unen: ‘De 
afgelopen maanden heeft de SP 
verontrustende signalen ontvangen 
van jeugdzorg-medewerkers. Met 
name de doorlooptijden totdat een 
kind en de omgeving ambulante hulp 
geboden wordt en het gebrek aan 
pleeggezinnen en opvangplekken zijn 
alarmerend. Ook blijkt dat er bij de 
crisisopvang te weinig plek is volgens 
de medewerkers.’ 
Het meldpunt is te bereiken via:  
http://zeeland.sp.nl/jeugdzorg

UIT DE STATEN: SP zEELAND OPENT MELDPUNT JEUGDzORG

Suggesties, opmerkingen of vragen over de Middelburgse Tribune? 
Stuur een email naar middelburg@sp.nl. Bellen kan natuurlijk ook: 0118-217720 
Ook als u meer wilt weten over de SP in Middelburg kunt u contact opnemen.  
Kijk ook eens op de website: www.middelburg.sp.nl  
 
Op de inhoud van deze nieuwsbrief is de Creative Commons licentie CC-BY-NC-ND van toepassing.

SPECIALE EDITIE BOORDEVOL CAMPAGNENIEUWS
Zaterdag 30 juni organiseerde de SP 
haar 19e congres. Onder de 1200 
aanwezigen waren ook 6 leden uit 
Middelburg.

Het vaststellen van het verkiezings-
programma ‘Nieuw Vertrouwen’ stond 
deze dag centraal. Op de eerste 
ledenvergadering op 9 juni heeft de 
afdeling het verkiezingsprogramma 
besproken en daaruit kwamen 41 
wijzigingsvoorstellen.  

Samen met de andere afdelingen wer-
den er in totaal bijna 600 wijzigings-
voorstellen ingediend, waarmee het 
een lange dag beloofde te worden. 
Gelukkig had de programmacom-
missie al ruim 200 voorstellen over-
genomen waardoor die niet meer in 
stemming kwamen.

Van de 21 voorstellen die de afdeling 
Middelburg indiende zijn er 7 direct 
overgenomen. Nog eens 2 voorstellen 
werden door stemming alsnog aange-
nomen. 

Het eerste voorstel ging over de bouw 
van een nieuwe kerncentrale. In het 
concept verkiezingsprogramma werd 
slechts een tijdelijk verbod opgeno-
men van 4 jaar.

SP CONGRES: ‘WE GAAN DE PUINHOOP VAN RUTTE OPRUIMEN’

‘Een tijdelijk verbod is natuurlijk onzin. 
We weten allemaal dat een kerncen-
trale over vier jaar net zo ongewenst 
is als nu. Met het door ons opgerichte 
comité Borssele 2 Nee hebben we de 
afgelopen twee jaar ruim dertig acties 
gevoerd tegen een nieuwe kerncen-
trale en alle nadelige effecten die 
daarbij horen.’ zei Petroesjka Sterk op 
het congres. 

Als tweede voorstel werd opgeroepen 
om radio-actief afval niet langer op 
te werken, maar zo veilig mogelijk 
bovengronds op te slaan. ‘We moe-
ten stoppen met het rondslepen van 
nucleair materiaal.’ aldus Petroesjka.
 
Een derde voorstel over kernenergie, 
om de huidige kerncentrale in Bors-
sele te sluiten haalde het helaas niet.

Het hoogtepunt van de dag was 
natuurlijk de toespraak van Emile 
Roemer. Hij benadrukte dat Neder-
land voor een grote uitdaging staat: 
‘Gemakkelijk zal het niet worden, het 
land besturen in een tijd van diepe 
crisis. Het is moeilijk je eigen huis te 
bouwen op de puinhopen van een 
ander. ’

‘Het samenwerken in Europa heeft 
ons veel goeds gebracht, niet in de 
laatste plaats door 60 jaar zonder 
oorlog. Maar de vraag is wel: welke 
Europese samenwerking willen we? 
Voor de SP is het antwoord duidelijk: 
Samenwerken graag, maar alle zeg-
genschap uit handen geven? No way!’


