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Oproep aan onze leden:
In verband met de verhuizing van Petroesjka Sterk heeft onze afdeling dringend gebrek aan een
(gedeelte van) een ruimte waar we spullen die gebruikt worden tijdens (verkiezings) campagnes en andere acties kunnen opslaan. Dit zijn dingen als ons stellingenbord, hesjes, paraplu’s, dozen met actiemateriaal, een paar manden, een barbecue en een statafel. Het is de bedoeling dat
één vertrouwd persoon dan over een sleutel kan beschikken, zodat we wanneer nodig deze spullen kunnen
gebruiken. Er kunnen weken of maanden voorbijgaan waarin we er helemaal niet hoeven zijn. In verkiezingstijden is dit natuurlijk iets vaker. Wie kan ons hier aan helpen?
Graag een mailtje naar middelburg@sp.nl of bel onze voorzitter Geert van der Laan 06 16 998616.

RACISME DE WERELD UIT - INGE TUPANWEL

Ik heb alle begrip voor de woede en het verdriet van
alle mensen die op welke wijze dan ook stelselmatig gediscrimineerd worden. Ik sta vierkant achter
BlackLivesMatter. Racisme is een diepgeworteld
probleem in onze samenleving. Wereldwijd speelt dit
zieke superieurdenken een vernietigende rol. Het is
goed dat men opstaat, het niet langer pikt en gelijkheid eist. Dat racisme ook in Nederland aan de orde
van de dag is weet ik al zolang ik leef, al ben ik zelf
niet zwart. Dat het nu -grotendeels naar aanleiding
van het excessieve politiegeweld in de VS- collectief
gevoeld, besproken en afgekeurd wordt werd hoog
tijd. Ook in onze zogenoemde democratie maken
mensen met macht zich geregeld schuldig aan
discriminatie. Een voorbeeld is de toeslagenaffaire
waardoor grote groepen mensen zwaar gedupeerd
zijn en levenslang beschadigd. Zij kregen weinig
publieke en politieke steun. Bleven, zeker aanvankelijk, grotendeels anonieme slachtoffers van een
corrupt en door en door verziekt systeem. Onze
grondwet bood hen, net als al die anderen die gediscrimineerd of uitgebuit worden, geen bescherming.
Omdat we het met z'n allen toestaan dat degenen
die deze levensontwrichtende wandaden mogelijk maken niet gestraft (kunnen) worden. Dat zijn
natuurlijk ook politieke keuzes en de politiek is vaak
moeilijk te doorgronden en ondanks ons systeem

van volksvertegenwoordigers ook moeilijk
te controleren. Maar helaas is de politieke
arena wel de plek waar de macht grotendeels
ligt. Daar wordt bepaald of etnisch profileren, ongeoorloofd politiegeweld, moderne
slavernij etc. daadwerkelijk bestreden en
bestraft worden. En ook daar wordt de mate
waarin er met de grondwet gemarchandeerd
kan worden keer op keer opnieuw bepaald.
Daarmee zeg ik niet dat alleen machthebbers
zich schuldig maken aan racisme en discriminatie. Ook 'gewone' mensen doen dat, vaak
zonder het te beseffen. In kleine dingen, of
soms openlijk en pijnlijk. Demonstreren tegen
racisme is dus noodzakelijk en een goed begin (net
als tegen iedere andere vorm van onderdrukking,
uitbuiting of discriminatie), maar ik hoop oprecht dat
het niet bij demonstraties blijft. Als we echt de bron
van dit kwaad willen aanpakken is een lange adem
nodig en zeker ook politiek en historisch besef.
Zo lang er tijdens jubileumfeesten van steden als
Middelburg nog steeds vol trots gerefereerd wordt
aan 'onze' handelsgeest en het slavernijverleden
en de plunderingen overzee daar nauwelijks een
rol spelen of onder de mat geschoven worden en
ik welwillende mensen zie die zich op zo'n feestje
kostelijk vermaken of er een financieel extraatje aan
zie verdienen denk ik dat het met dat besef nog wel
iets beter kan. Zonder ook maar iemand hier de les
te willen lezen of veroordelen. Ik hoop dus van harte
dat het niet bij de huidige protesten blijft, maar dat
zij een begin van een nieuw normaal zullen vormen.
Een normaal waarin gelijkheid niet bevochten of
afgedwongen hoeft te worden. Als we bereid zijn om
ons in elkaars achtergronden te verdiepen, stoppen
met het ontkennen van het probleem en weigeren
ons tegen elkaar uit te laten spelen verliezen racisme en discriminatie hun voedingsbodem. Niet
eenvoudig, dat weet ik als geen ander. Maar zeker
ook niet onmogelijk.
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AFSCHEID NA 6 JAAR GEMEENTERAAD
Aan de voorzitter van de gemeenteraad van Middelburg,
Dhr. Bergmann
Kanaalweg 3
4337 PA Middelburg
Kopie aan de gemeenteraad van Middelburg
9 mei 2020
Geachte heer Bergmann,
Na ruim zes jaar actief te zijn geweest als raadslid, neem ik nu afscheid. Mijn man heeft een nieuwe baan
gevonden in de provincie Gelderland en kan daar per 1 juli aanstaande beginnen. Dat betekent dat wij gaan
verhuizen.
Gelukkig heeft het SP bestuur in Ingrid Bos een opvolger gevonden met hart voor en kennis van de zorg.
Via deze brief laat ik u dan ook weten dat ik per 21 mei afstand zal doen van mijn zetel.
De vele ontmoetingen met inwoners en vrijwilligers uit het verenigingsleven, hebben enorm veel indruk gemaakt. Zoveel inzet, goede wil en passie voor de medemens en de omgeving maakte dat ik het raadswerk
lang vol heb kunnen houden. Ik zal die fijne herinneringen altijd met mij mee nemen.
Vol energie en moed heb ik mij ingezet voor de inwoners van Arnemuiden, Nieuw- en Sint Joosland, Kleverskerke, Middelburg en Sint Laurens. Ook de vaste gasten in de stacaravans op Waterpark Veerse Meer
hadden mijn bijzondere aandacht.
Mijn grootste zorg was voor mensen die een fysieke of mentale drempel over moesten en daarbij tegen muren opliepen of verdwaalden in een woud van regels. Vaak geschreven in onnodig ingewikkeld Nederlands.
Terwijl we als overheid onze inwoners juist moeten dienen. Die kloof dichten is van het grootste belang voor
een SAMENleving.
Menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit is de meetlat van alle SP-fracties. En zo heb ik
geprobeerd naar de vele raadsvoorstellen, moties en amendementen te kijken. Daaruit kwamen soms gedenkwaardige samenwerkingen met andere fracties voort. Dat heeft mij plezier gedaan.
Maar als het nodig was, trof u mij ook op de barricade. Om aandacht te vragen voor de groeiende armoede,
behoud van het Julianabad of het zo groen mogelijk houden van de Trekdijk. Voor een Molenwaterpark
waar kinderen lekker buiten kunnen spelen en ouderen een kleine wandeling in het groen kunnen maken.
En uiteraard tegen de bezuinigingen op de Thuiszorg, het sluiten van de Sociale Werkvoorziening en vóór
menswaardige zorg. Als je hart geraakt wordt, kan je niet op de bank blijven zitten, dan moet je iets “doen”.
Graag wil ik de ambtenaren bedanken voor de aanvullende informatie en de griffie voor welkom advies.
Raadsleden, college van B en W, succes met het vele en soms moeilijke werk.
Met hartelijke groet,
Petroesjka Sterk
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DANK JE, PETROESJKA !

Het was denk ik 2007.
De SP Middelburg was huis aan huis
folders in de brievenbus aan het
stoppen.
Voor het behoud van het park Molenwater.
Wij stonden in de Noordstraat voor het huis
van onze voorzitter Jurgen Vos, toen er een
dame op de fiets aan kwam.
Zij stopte bij ons groepje en vroeg waar wij
mee bezig waren.
Na enige uitleg was deze dame erg enthousiast en stelde zich voor als Petroesjka Sterk.
En vroeg of ze misschien ook mee kon helpen.
Natuurlijk, hulp is altijd welkom ook nu nog.
Dit was het begin van een zeer actieve SP’er.
Die zich jarenlang met hart en ziel voor twee
honderd procent heeft ingezet.
Ik en SP Middelburg zullen haar inzet heel
erg gaan missen.
En wensen haar samen met haar man Winant veel geluk en gezondheid toe in hun
nieuwe woonplaats.
PETROESJKA super bedankt, ik ga je missen Els.

Petroesjka werd actief lid van de SP bij en
door de actie Stadspark Molenwater. Het
was in de tijd dat Jurgen Vos afdelingsvoorzitter was en hij zocht in die tijd al naar een opvolger. Zelf was ik toen secretaris. We beseften al snel
dat Petroesjka de gedroomde opvolger was: enthousiast, intelligent, mondig en bereid de handen
uit de mouwen te steken. En zo gebeurde het ook.
Als afdelingsvoorzitter en sinds 2014 in de gemeenteraad was Petroesjka vele jaren één van de boegbeelden van SP Middelburg. In goede tijden, maar
ook in tijden waarin het wat minder ging, heeft ze
zich vol voor de afdeling ingezet. Binnen de politiek,
maar ook, via de hulpdienst, op de vlakken waar
de politiek mensen direct raakt. Zo heeft ze zich
onder andere ingezet voor mensen die de dupe
waren van de soms asociale aanpak van Orionis.
Mede daardoor wist de SP op inhoudelijk vlak soms
(vaak?) beter wat er bij deze organisatie speelde
dan de betrokken wethouder.
In haar tijd als voorzitter, maar ook daarna, heeft
Petroesjka met vele acties meegedaan. Terugkerende acties, zoals de sinterklaasactie, Valen

tijnsactie, acties voor de voedselbank en buurtacties. De actie voor behoud van het schoolzwemmen
en de schoenenactie tegen kinderarmoede. Soms
zeer uitgebreide acties, zoals voor het Stadspark
en voor beter woningonderhoud in de Edelstenenbuurt. En samen met Jeroen heeft ze een belangrijke trekkersrol vervuld in het partij-overstijgende
Borssele2Nee.
Petroesjka is één van de langst actieve leden, samen met Els, Jeroen en ik. In de tijd dat ze voorzitter en gemeenteraadslid was zijn vele actieve leden
gekomen en gegaan, onder andere Anna, Erica,
Ferry, Aukje, Caspar, Jorika, Sabine, Johan en
recentelijk Inge en Jeroen. Maar ook Kees Knulst,
Ad Tienstra en Ton Paardekooper, gewaardeerde
medestrijders die in het harnas gestorven zijn.
Petroesjka’s vertrek is een gemis voor de afdeling.
Wat de fractie betreft ben ik zeer blij dat Ingrid bereid was haar plaats in de raad over te nemen.
Petroesjka, ik wens je alle goeds toe. We gaan je
missen.
Leo
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SP Middelburg was toen ik hier actief werd
een groep enthousiaste mensen. Toen ik
startte voor de SP in Provinciale Staten
kon ik altijd op ze rekenen en dat is al die jaren zo
gebleven, we hebben samen acties gedaan op het
Abdijplein, we liepen mee met de klimaatmars en
een van de laatste acties was samen met de eigenaars van caravans die moesten plaatsmaken voor
recreatiewoningen terwijl ze al jaren hier hun vakantie vierden! Deze actieve Middelburg SP-groep
zat vol met bruisende ideeën en was zeer actief en
de gezichten waar ik het meest mee te maken had,
kennen jullie vast allemaal ook wel: Jeroen, Inge en
Petroesjka. Ze zaten alle drie een tijd in de gemeenteraad van Middelburg, maar waren ook actief
bij het bestuur. Natuurlijk waren er nog meer mensen actief betrokken, de meeste van hen zijn gelukkig ook nu nog actief. Dit drietal, wat ik hier noem
hebben samen veel bereikt en hebben helaas alle
drie gemeen dat ze nu niet, of minder actief bij SP

Middelburg kunnen zijn. Zij hebben heel hard hun
best gedaan voor jullie voor ons allemaal. Zulke
kanjers of op een andere manier actieve leden,
kunnen we nu ook weer goed gebruiken!
Een mooie tijd hebben we samen gehad, er is actie
gevoerd, gestreden, lol gemaakt en we hebben ons
verzet tegen het onrecht en geprobeerd de wereld
een beetje beter te maken. Er is veel bereikt, al willen we allemaal (dat weet ik zeker!) nog veel meer
bereiken. Onze inzet en strijd is niet klaar, maar
helaas moeten we hier dan het afscheid zichtbaar
maken van één van onze meest actieve leden. Petroesjka heeft onlangs haar vertrek aangekondigd,
zij zal hier in Middelburg niet meer actief zijn voor
de SP. Zij gaat Zeeland verlaten en ik wens haar
het allerbeste en een spoedig herstel! Veel dank
voor je tomeloze inzet en voor jouw warmte richting
al die mensen die een beroep deden op de SP!
Sylvia Tuinder

Ik ontmoette Petroesjka voor het eerst toen ze bij mij, als nieuw SP lid, samen met Inge op kennismakingbezoek kwam. Meteen heel enthousiast verwelkomd door beide SP leden en dat doet je
goed.
In kennis overdragen, organiseren en enthousiasmeren was Petroesjka voor mij een hele bijzondere
kracht in onze afdeling. Ik vond het dan ook heel bijzonder en fijn om met haar in de gemeenteraad zitting
te kunnen nemen, waar Petroesjka altijd heel actief en ook graag gezien was. Naast het raadswerk hielp
zij nog een aantal mensen die via de SP hulpdienst of daarbuiten bij Petroesjka terecht kwamen en hulp
nodig hadden om in het ingewikkelde sociale vangnet de juiste weg te vinden.
Niet al haar inzet werd beloond met tastbare politieke resultaten. Dat was soms heel teleurstellend maar
is in dit vak niet te vermijden. En toch had de SP, vooral dankzij haar inzet, een relatief grote invloed in de
gemeenteraad van Middelburg.
Ik mis Petroesjka als collega en fractievoorzitter daarom zeer en wens haar beterschap en een mooie,
wellicht weer politieke, toekomst in Doetinchem.
Huib Ghijsen

BORSSELE DOORGEEF-DEMO
Enige tijd geleden is er sprake geweest van een demonstratie tegen het langer openhouden van de kerncentrale Borssele. Die zou op 26 april worden gehouden, maar kon niet doorgaan vanwege Corona-maatregelen.
Inmiddels is er een nieuwe datum geprikt met een gewijzigde opzet, namelijk op vrijdag 19 juni. In verband
met Corona-maatregelen wordt het geen ‘gangbare’ demonstratie, maar houden we een zogenaamde
doorgeef-demo. Gedurende de hele dag zullen 47 demonstranten telkens een kwartier demonstreren en
dan het stokje weer doorgeven. Het aantal demonstranten staat symbool voor het aantal jaren dat Borssele
al draait.
We starten op 19 juni om 07.00 ’s morgens en eindigen tegen 19.00. Een doorgeef-demonstratie dus, waarbij we ieders hulp goed kunnen gebruiken.
Willen jullie wellicht behoren tot één van deze 47 unieke demonstranten? Mail dan met Gerard Brinkman
<Gerard@wisenederland.nl> en vermeld eventueel je tijdstip van voorkeur.
Meer weten https://wisenederland.nl/demonstratie-borssele-2020/
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INGRID BOS: VAN TIJDELIJK NAAR VAST
Ik dacht toen ik “ja” zei op het verzoek van het bestuur om de tijdelijke vervanging van Petroesjka in
de gemeenteraad op me te nemen, dat het hooguit
16 weken zou worden en wellicht nog een verlenging met 16 weken, maar dat het daar echt wel bij
zou blijven.
Ik meen dat het in april was dat Petroesjka me belde
om te vertellen dat ze ging verhuizen, dus buitenom
haar ziek zijn niet terug zou keren in de raad. Tja
een dilemma, ik had net twee vergaderingen gehad, te weinig om te kunnen oordelen of dit voor
langere tijd iets voor mij zou zijn, ik had gedacht
hier misschien geen besluit over te hoeven nemen
als Petroesjka beter zou zijn en als dit niet zo zijn
dan had dit besluit pas over enkele maanden genomen te hoeven worden. Ik weet hoe moeilijk de SP
Middelburg geschikte en beschikbare kandidaten
kan vinden. Anderzijds een persoonlijke afweging is
dit voor mij op te brengen naast een enorm drukke
baan van zeker meer dan 40 uur per week.
Mensen hebben gestemd op de SP, er is destijds
een zorgvuldige afweging gemaakt gaan we wel of
niet in de raad en waarbij de keus is geweest dit wel
te doen. Het kan toch niet zo zijn dat met de schamele 2 zetels dan ook nog 1 zetel onbemand dreigt
te zijn? Mijn loyaliteit naar de SP en het politieke
belang om daar waar mogelijk onze stem te laten
horen en mee te beslissen was doorslaggevend
om ook op een vaste benoeming “ja” te zeggen. Ik
realiseer me dat ik de inzet en bevlogenheid van
mijn voorgangster Petroesjka niet zal evenaren. Ik
wil haar ook nogmaals bedanken voor haar inzet
al die jaren, zoals de burgemeester al zei in zijn
toespraak: We zullen haar missen als burger van
Middelburg, maar de afdeling van de SP zal haar
ook zeker missen! Haar betrokkenheid, energie is
jarenlang een motor geweest binnen de afdeling, het
bestuur en de raad. Ik kan niet anders dan haar heel
veel succes en geluk voor de toekomst wensen !

Van tijdelijk naar vast… ik had het over de gemeenteraad maar denk dan ook aan Corona ... welke
“ogenschijnlijk” tijdelijke” maatregelen zullen wellicht
vast blijven? Wanneer zitten we weer naast elkaar
in de gemeenteraadsvergaderingen i.p.v. op 1,5 meter? Wat zullen de “vaste” (lees: verderstrekkende)
gevolgen zijn van allerlei tijdelijke maatregelen die
nu genomen worden landelijk maar ook binnen onze
gemeente. Wat gaat de impact zijn op de inwoners
van Middelburg? Ik maak me vooral zorgen over het
sociaal domein. Uit de kwartaalrapportage wordt
een enorme overschrijding zichtbaar, kreten als: “het
minimale vereiste is tevens het maximaal haalbare”,
voorspellen weinig goeds. Kritische bewakers van
menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit zullen broodnodig gaan zijn.
Ondertussen zijn er ook nog steeds de onderwerpen die inmiddels een (lange) geschiedenis kennen
zoals bijv. de Trekdijk. Een laatste motie waarbij het
voorstel was om over te gaan tot verkoop en afboeken van het terrein als landbouwgrond is afgewezen, maar ook het voorstel om het raadsvoorstel wat
er nu ligt uit te stellen tot na 1 juli zodat er voorstellen kunnen komen van de Werkgroep Trekdijk heeft
het helaas niet gehaald.
Een motie van hele andere orde zoals de besteding
van het resterende bedrag vanuit het participatiefonds die ingediend is met een aantal andere partijen en waarbij de insteek was: “laat wat er nu over is
ook besteed worden aan het doel van het participatiefonds” heeft het niet gehaald waardoor dit bedrag
dus terugvloeit naar de algemene reserves. Maar
we geven niet op; in juni wordt de kadernota besproken, dit gaat over de bestedingen van volgend jaar,
het moment dus om invloed uit te oefenen, kritisch
en scherp te zijn !
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SP KANJERS
Sinds ik bestuurslid en later voorzitter mocht zijn van
de SP afdeling Middelburg, heb ik kennis mogen
maken met vele SP Kanjers! Grandioze betrokkenheid bij de idealen van de SP en de enorme inzet
om onze uitgangspunten, waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit te vertalen naar de dagelijkse
praktijk heb ik bij hen allen aangetroffen.
Die bestaat voor de één uit het organiseren en in de
praktijk brengen van allerlei acties op straat, waarbij
ik allereerst aan onze kanjer Jeroen van Dijen denk.
Voor de ander is die praktijk het redigeren en meedenken over ons programma en hoe dit naar de
politiek te vertalen, waarbij Inge Tupanwel in mijn
gedachten komt.
Ook heb ik de helaas veel te vroeg overleden Ad
Tienstra als mede bestuurslid gekend die op zijn
eigen rustige, maar zeer overtuigende manier, een
ieder voor zich wist te winnen en mij op het pad van
het voorzitterschap wist te brengen.
Ik denk aan Anna de Weert die met haar scherpe
geest vele constructieve gedachten aan de discussies heeft bijgedragen en zich ook heeft ingezet
voor onze SP hulpdienst waarmee wij vele mensen
die op de één of andere manier een steun in de rug
nodig hadden hebben geholpen en nog helpen.
Johan Schinkel is een mede bestuurslid en actief
meedenker geweest die zich ook actief heeft ingezet
bij acties en hulpdienst.
En dan natuurlijk Petroesjka Sterk, onze duizendpoot met haar grote hart ! Zij heeft zich niet onbetuigd gelaten en kwam overal in actie waar zij dacht
dat de SP, en vooral haar medemensen haar nodig
zouden kunnen hebben. In het bestuur, in de hulpdienst, op straat en samen met Jeroen en Inge in
de gemeenteraad. Al deze kanjers hebben zich vol
overgave voor de idealen van de SP ingezet.

Wat deze kanjers met elkaar gemeen hebben is dat
zij zich om uiteenlopende en heel plausibele redenen niet meer, of even wat minder kunnen inzetten
voor onze SP afdeling hier in Middelburg. Dat is de
normale gang van het leven, mensen verhuizen,
worden ziek, of hebben met ziekte te maken in
hun directe omgeving. Of ze hebben een dusdanig
drukke baan dat al die SP activiteiten hier niet meer,
of minder mee gecombineerd kunnen worden.
Om een actieve en levende SP afdeling te kunnen blijven hebben we echter leden nodig die
mee willen helpen.
Als SP-ers willen we allemaal werken aan een betere en gezonde maatschappij. Een eerlijke verdeling van middelen, goede zorg voor iedereen. We
willen een politiek die er is door en voor de mensen.
Bij de SP doet je stem er toe ! Juist in een tijd als
deze waarin wordt gezegd dat de markt dicteert,
dat er moet worden bezuinigd op de zorg voor onze
medemens, willen wij een partij zijn die er voor de
mensen is, dat mensen die zorg nodig hebben die
ook kunnen krijgen. Een partij die zorgt dat het Midden en Kleinbedrijf kan blijven bestaan. Dat de midden- en lage inkomens niet het kind van de rekening
worden, maar dat de sterkste schouders (lees grootverdieners en internationale grote bedrijven) dus
de zwaarste lasten moeten gaan dragen. En laat u
niet wijsmaken dat onze verlangens niet betaalbaar
zijn. Dat zijn ze wel ! Mits de lasten eerlijk worden
verdeeld.
Door met ons mee te doen op lokaal, Middelburgs
niveau kunnen wij het verschil maken ! Bovendien is
het leerzaam, gezellig, krijgt u er op zo’n manier een
hoop SP vrienden bij. Ook is het niet moeilijk, want
wij helpen elkaar daar waar nodig.
Dus doe mee en
bel naar Geert van der Laan 06 16 998 616,
of mail naar middelburg@sp.nl en meld je aan !

Suggesties, opmerkingen of vragen over de Middelburgse Tribune ? Stuur een mailtje naar middelburg@sp.nl. Bellen
kan natuurlijk ook: 0118-629828. Ook als u meer wilt weten of zelf wilt helpen bij het werk van de SP in Middelburg
kunt u contact met ons opnemen. Kijk ook eens op de website: www.middelburg.sp.nl
of op Facebook: facebook.com/SPMiddelburg of Twitter: twitter.comSP_Middelburg.

