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Beter in de Buurt 

(SP verkiezingsprogramma 2010-2014) 
 
Inleiding 
Het vertrouwen in de politiek is nog nooit zo laag geweest als op dit moment. Er speelt 
veel en de politiek lijkt gewoon door te gaan op de oude voet. Ondanks slechte 
ervaringen met eerdere marktwerking en privatisering (is een treinkaartje nou goedkoper 
geworden sinds de privatisering? Of het ziekenfonds?) heeft ook de gemeente 
’s-Hertogenbosch gewoon de aandelen Essent verkocht. Het verzet van een groot deel 
van de bevolking hiertegen - dat massaal tekende tegen de verkoop via de SP-site ‘Ze 
Zijn Nuts’ - maakte hierbij niet uit. Een enorm geldbedrag was belangrijker dan het veilig, 
groen en betaalbaar houden van energie.  
 
Ook van schaalvergroting weet men inmiddels al lang dat het geen extra handen aan 
het bed oplevert, of beter onderwijs, en toch gaat het maar door. De SP verzet zich 
hiertegen in de Tweede-Kamer, in Provinciale Staten en ook in gemeenteraad.  
De SP vindt dat schaalvergrotingen, privatiseringen en het alsmaar meer willen hun 
beste tijd gehad hebben. Voorzieningen - het liefst op buurtniveau - noodzakelijke 
voorzieningen niet overlaten aan de vrije markt en nadenken over waar meer wenselijk 
is en waar het allemaal wel wat minder zou kunnen en moeten.  
 

Meer aandacht voor buurt en wijk 
Niet iedereen kan gemakkelijk naar de binnenstad. Bovendien zorgen voorzieningen in 
de wijken er ook voor dat er meer samenhang in een buurt is en mensen er meer 
gebruik van maken. Voorzieningen moet je zo veel mogelijk dichtbij mensen 
organiseren. Liefst in hun directe omgeving. De buurt moet een plaats zijn waar 
iedereen zich thuis kan voelen.  

• De SP is voorstander van het decentraliseren van diensten en voorzieningen, een 
mobiel gemeentelijk loket behoort tot de mogelijkheden. 

• Ook pleit de SP voor ouderen-ontmoetingsplaatsen in de buurten en meer 
bankjes in het centrum. 

• De SP vindt dat de landelijke speelnorm in de wijken gehanteerd moet worden. 

• De SP vindt ook dat er op meerdere plaatsen de mogelijkheid moet zijn om afval 
aan te leveren. Het milieustation Kruisstraat moet in elk geval open blijven. 

• Helaas zijn in het verleden veel voorzieningen, zoals buurthuizen en 
jongerencentra, verdwenen. De SP is voor herwaardering van dit soort 
voorzieningen. 

• De SP is voorstander van zogenaamde buurtzorgteams. 

• De SP wil een Brede Bossche School in elke wijk. 

• De SP wil beter onderhoud van de openbare ruimte in de wijken. 
 
Einde aan de armoede 
Nederland is rijk, zelfs nu nog, maar er zijn steeds meer mensen die grote moeite 
hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. ‘s-Hertogenbosch moet een offensief 
starten tegen armoede en uitsluiting. 
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• Hoewel het schandalig is dat een voorziening als de voedselbank in een rijk land 
als Nederland nodig is, vindt de SP dat de gemeente zich in moet zetten om deze 
voorzieningen zoveel mogelijk te ondersteunen. Overbodig maken zou natuurlijk 
wel het beste zijn. 

• Ook de schuldhulpverlening dient uitgebreid te worden, zodat meer mensen 
geholpen kunnen worden. 

• De gemeente moet mensen actief wijzen op hun rechten als het gaat om 
bijvoorbeeld de Bijzondere Bijstand of kwijtscheldingsregels. Dit kan door het 
invoeren van een zogenaamde formulierenbrigade. 

• De SP is er voorstander van om de grens om nog gebruik te kunnen maken van 

• regelingen in het kader van armoedebestrijding als kwijtschelding gemeentelijke 

• belastingen en gebruik van Bijzondere Bijstand bij te stellen naar 120% van het 

• minimuminkomen. 

• De gemeente moet zorgen voor sociale vakanties. 

• De SP wil ook dat de gemeente meewerkt aan het bereiken van de 8 door de VN 
vastgestelde doelen die een bijdrage leveren aan het verminderen van armoede 
en ongelijkheid in de wereld. Dit kan door de gemeente ’s-Hertogenbosch tot 
Millenniumgemeente te verklaren. 

 
 
Beter wonen 
Wonen is belangrijk voor iedereen. De buurt is daarbij belangrijk, maar ook de kwaliteit 
van de woning, de hoogte van de huur of de koopprijs van de woning en of de woning 
mee kan groeien met de behoefte van de bewoners. 

• De SP vindt dat er eerst gekeken moet worden naar de mogelijkheden voor 
renovatie en pas als het echt niet anders kan is sloop te overwegen. 

• Er moeten voldoende betaalbare woningen beschikbaar zijn. 

• Ook pleit de SP voor het oprichten van een Gemeentelijke 
Woningbouwvereniging voor de bouw van sociale woningen. 

• De SP vindt dat leegstaande gebouwen en kantoren bewoonbaar moeten worden 
gemaakt. 

• Er moet serieus gekeken worden naar de mogelijkheid voor starters om de grond 
voor hun woning middels huurpacht te verwerven. 

• De SP is er voor om coulant met een eventueel kraakverbod om te gaan, zeker 
zolang er nog te weinig middelen zijn om speculatie met leegstaande panden 
tegen te gaan. 

• De SP is voorstander van het bouwen van levensloopbestendige woningen. 

• De gemeente moet een actief de bouw van energiezuinige woningen stimuleren. 

• De SP wil dat de gemeente in overleg met de bewoners tot maatregelen komt die 
de buurten veiliger maken. Hieronder verstaan we ook verkeersveiligheid, 
onderhoud van de openbare ruimte en sociale veiligheid. 

• Bewoners moeten meer inspraak (stemrecht) krijgen bij de woningbouwcorporatie 

• Leegstand moet voorkomen worden. Er moet een gemeentelijk 
registratiesysteem komen voor alle kantoren, huizen en bedrijfsruimtes die 
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leegstaan. De gemeente moet actief bemiddelen om zo snel mogelijk deze 
ruimten nuttig te gebruiken. 

• Bij nieuwbouw dient er een hoger percentage sociale bouw gehanteerd te 
worden. Nu is het 25% sociaal, 30% middelduur, en 45% duur. Dit moet naar 
35% sociaal, 35% middel, 30% duur. Alleen hierdoor kan de wachtlijst voor 
goedkope huizen verkort worden. 

• Corporaties moeten zich minder gaan gedragen als projectontwikkelaars en zich 
meer bezighouden met de kerntaak sociale woningbouw. 

• Er moeten meer goedkope huizen gebouwd te worden voor ouderen. 

• De gemeente moet initiatieven voor alternatieve woonvormen actief 
ondersteunen. 

• Een alternatief voor kraken en anti-kraak waarbij ook de rechten van de huurders 
worden gerespecteerd is het zogenaamde Eerlijk Beheer. De SP wil dat de 
gemeente deze tussenvorm stimuleert. 

 
Meer inzet op transferia en openbaar vervoer 
Als SP kiezen we voor meer inzet op de transferia en het openbaar vervoer. Alleen een 
fijnmazig net van bussen en andere vormen van openbaar vervoer die ook ’s avonds en 
in het weekend rijden, kan een alternatief zijn voor de auto.  

• De SP kiest voor inzet op de transferia. Deze moeten beter bereikbaar en langer 
geopend zijn om een echt alternatief te vormen. 

• Verder dient het gebruik van de fiets in de binnenstad gestimuleerd te worden 
door het plaatsen van meer bewaakte fietsenstallingen en voorrang voor fietsers 
in de binnenstad. 

• Ook willen wij de druk op de provincie blijven houden om bij het program van 
eisen de bereikbaarheid van de wijken en bedrijventerreinen via het openbaar 
vervoer beter te waarborgen. 

• Wij pleiten voor een goede busverbinding van het centrum naar de kernen zoals 
Empel en Rosmalen. 

• De SP is voor goedkoop openbaar vervoer en nog liever gratis openbaar vervoer. 

• Voorzieningen zoals verzorgingstehuizen en ziekenhuizen moeten binnen 100 
meter een bushalte hebben, met een goede busverbinding ook ’s avonds en in 
het weekeinde. 

• Ook in de toekomst moeten stadsbussen over de Parade kunnen rijden i.v.m. 
loopafstanden voor mensen die niet meer zo goed ter been zijn. 

 
Meer inspraak voor burgers 
Nog veel te vaak lijkt de bedoeling van inspraak vooral te zijn: het plan van de gemeente 
zo ongeschonden mogelijk door de inspraak te krijgen. In plaats van: het best mogelijke 
plan te krijgen. 

• De SP vindt dat dat anders moet. Voordat officiële inspraakprocedures in gang 
gezet worden moeten bewoners geïnformeerd worden over, en invloed kunnen 
uitoefenen op voorgenomen besluiten m.b.t. grote ingrepen in hun buurt. 

• De gemeente moet er alles aan doen om te zorgen dat iedere wijk een 
bewonersplatform of actief wijkcomité heeft. Dat kan door bij wijkavonden actief 
mensen te organiseren voor hun eigen wijk. 
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• De wijkraden en buurtcomités dienen democratisch gekozen te worden. Tegelijk 
met de gemeenteraadsverkiezingen kunnen bewoners ook kiezen wie hen 
vertegenwoordigt op wijkniveau. 

• Jongeren en allochtonen zijn nu nog te weinig betrokken bij zaken die de buurt 
aangaan. De gemeente gaat deze groepen actief benaderen opdat ook zij een 
positieve bijdrage kunnen leveren aan een leefbare en sociale buurt. 

• Bewoners moeten eerder, meer en beter dan nu betrokken worden bij plannen in 
hun buurt. 

• Voordat officiële inspraakprocedures in gang worden gezet, moeten bewoners 
een stempel kunnen drukken op grote ingrepen in hun buurt. 

• De gemeente moet vaker via wijkenquêtes alle bewoners naar hun mening 
vragen over belangrijke besluiten over de wijk. Op basis van de reacties worden 
besluiten zonodig aangepast. 

• De SP is voorstander van het houden van referenda als het gaat om belangrijke 
zaken die alle inwoners aangaan. 

 
Ruimte voor mensen met een handicap 
Mobiliteit en bereikbaarheid zijn enorm belangrijk voor mensen met een handicap om 
optimaal in de samenleving mee te kunnen doen, er gebeurt op het moment veel te 
weinig op dit gebied. 

• Mensen met een beperking moeten keuzevrijheid hebben voor welke 
vervoersvorm zij kiezen. 

• De SP wil dat alle openbare gebouwen zo snel mogelijk toegankelijk worden 
gemaakt voor mensen met een lichamelijke beperking. 

• De gemeente verstrekt aan mensen met een handicap geschikte voorzieningen 
zodat zij ook kunnen sporten en stimuleert sportclubs om mensen met een 
handicap te faciliteren. 

• Bij het (her)inrichten van wijken moet d.m.v. een verplichte toets gekeken worden 
of alles goed bereikbaar is voor mensen met een handicap. 

 
Plaats voor sport en beweging 
Dat sport en beweging belangrijk is, daar is iedereen inmiddels wel van overtuigd. Als 
gemeente kun je veel doen om mensen te stimuleren meer te bewegen.  

• De SP is voorstander van het schoolzwemmen. 

• Meer gymles, die bovendien volgens de SP door vakleerkrachten verzorgd moet 
worden. 

• De SP is voorstander van het uitbreiden van het sportfonds om sportdeelname 
door jongeren te stimuleren. 

• De SP wil meer sport- en speelvoorzieningen voor de jeugd zoals op meer 
plaatsen Johan Cruyffcoarts maar ook vrije speelplaatsen. 

• De SP pleit voor een extra (overdekt) zwembad 
 
Actieve ondersteuning kleine zelfstandigen 
Voor veel kleine zelfstandigen is het onbetaalbaar om een 
arbeidsongeschiktheidverzekering af te sluiten. Vandaar ook dat er velen niet verzekerd 
zijn en in geval van arbeidsongeschiktheid in de bijstand terecht komen. 



Verkiezingsprogramma SP Den Bosch 2010-2014 

5 

• De SP wil dat de gemeente het voortouw neemt in het regelen van een 
collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen zodat er een 
betaalbaar alternatief is. 

• Ook stelt de SP voor om leegstand in buurten tegen te gaan door leegstaande 
ruimten te gebruiken voor kleine niet-overlastgevende bedrijven. 

• Om de lokale middenstand te behouden, moeten we terughoudend zijn met het 
onbeperkt uitbreiden van het aantal vierkante meters winkeloppervlakte. 

 
Meer aandacht voor milieu 
Naast de kredietcrisis hebben we ook nog te maken een klimaatcrisis. Als SP vinden we 
het belangrijk om maatregelen te nemen die verdere vervuiling tegengaan. 

• Een verbod voor de meest vervuilende klassen van vrachtwagens om in de 
binnenstad te komen, bijvoorbeeld of het beoordelen van bouwplannen op 
verslechtering van de luchtkwaliteit, zijn plannen waar de SP zich voor wil 
inzetten. Ook personenauto’s die de norm overschrijden dienen zoveel mogelijk 
uit de binnenstad geweerd te worden. 

• Het busvervoer moet gebeuren door schone bussen. 

• Door het openhouden van meerdere milieustations en door gratis inzameling van 
grof vuil wil de SP het zwerfvuilprobleem aanpakken. 

• De SP wil meer groen in de wijken. Dat betekent ook dat er niet maar 
doorgegaan kan worden met inbreiden. Om toch te kunnen voldoen aan de 
groeiende behoefte aan woningen zouden we ook moeten kijken of we kunnen 
samenwerken met andere gemeenten of bouwen buiten het strikt stedelijke 
gebied.  

• De SP wil veel meer inzetten op een betere luchtkwaliteit en energiezuinige 
maatregelen op basis- en middelbare scholen. Het door het Rijk geïnvesteerde 
geld moet door de gemeente worden verdubbeld. 

 
Plek voor jongeren 

• De SP wil zich inzetten voor jongerencentra in elke wijk. 

• Voor zwerfjongeren moet betere en meer opvang worden gerealiseerd. 

• De SP wil meer aandacht voor de nazorg voor jonge ex-gedetineerden. 

• De SP is voorstander van een Cultureel Jongerencentrum voor en door jongeren. 

• Voor bandjes moeten meer oefenruimtes worden gerealiseerd. 

• De SP wil extra ondersteuning voor kansarme jongeren zoals in de vorm van een 
weekendschool. 

 
Aandacht voor ouderen  
Voor veel ouderen is het moeilijk om precies te achterhalen waar zij recht op hebben. 
Ook blijkt het aanvragen van voorzieningen voor veel ouderen drempels op te werpen. 

• De SP pleit voor het actief wijzen van ouderen vanaf 65 jaar op hun rechten als 
het gaat om voorzieningen en andere rechten. Dit kan door het instellen van een 
zogenaamde formulierenbrigade. 

• De SP pleit voor meer ontmoetingsplekken voor ouderen in de wijken. 

• De gemeente moet kleinschalige woonvoorzieningen voor ouderen stimuleren 

• Op meer plekken in de buurten moeten bankjes worden geplaatst. 
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• De SP wil ook dat er actief beleid wordt gevoerd op het opsporen van 
eenzaamheid onder ouderen. 

 
 
Zorg voor iedereen die het nodig heeft 
Met de invoering van de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) krijgen 
gemeenten de verantwoordelijkheid voor een groot gedeelte van de zorg, zoals voor de 
thuiszorg. Het geld dat ervoor nodig is, krijgen de gemeenten niet altijd, maar dat mag 
niet betekenen dat mensen niet de zorg krijgen die ze nodig hebben. 

• Voorzieningen blijven zoveel mogelijk op het huidige niveau. 

• De inkomensafhankelijke bijdragen moeten zo laag mogelijk zijn, sterkste                    
schouders dragen wel de zwaarste lasten. 

• Collectief regelen wat collectief goedkoper kan met inachtneming van de 
keuzevrijheid van gebruiker. 

• Meer aandacht voor preventie. 

• Patiënten- en belangenorganisaties maximaal betrekken bij de ontwikkeling van 
lokale invulling WMO en de voorbereiding, uitvoering en evaluatie hiervan. 

• De gezondheidszorg en thuiszorg in Nederland zouden direct door het ijs zakken 
zonder de vele mantelzorgers die de (langdurige) zorg voor een familielid of 
kennis op zich hebben genomen. Mantelzorgers verdienen niet alleen een pluim, 
maar ook betere ondersteuning. 

• Omdat het voor ouderen en alleenstaanden na ziekenhuisopname vaak niet 
mogelijk is om direct naar huis terug te keren of door te stromen naar een 
verzorgingstehuis, worden deze mensen nu vaak tijdelijk opgevangen in een 
verpleegtehuis. De SP stelt voor om een ‘zorghotel’ in te richten waar mensen na 
ontslag uit het ziekenhuis terecht kunnen en de voor hen noodzakelijke zorg 
kunnen ontvangen. 

 
Aandacht voor cultuur 
Kunst en cultuur geven een belangrijke toevoeging aan het leven van mensen. 
Daarnaast bieden kunst en cultuur ook voor het toerisme, een belangrijke 
werkgelegenheidsbron in onze gemeente, veel kansen. 

• De SP is voorstander van meer betaalbare atelierruimtes om de kunstenaars in 
onze gemeente de ruimte te geven. 

• De SP is voorstander van het Jeroen Boschjaar in 2016 en dan vooral van het 
vieren daarvan met alle inwoners van onze gemeente. 

• De SP is geen voorstander van nieuwbouw van het Theater aan de Parade in de 
komende vier jaar. 

• De SP vindt dat er meer oefenruimtes moeten komen voor bands en andere 
muziek- en kunstgezelschappen. 

 
 
Hostels samen met de buurt 
De SP is voorstander van de hostels voor mensen met dubbele diagnostiek. Wel vinden 
we dat als de gemeente staat voor wat ze zegt, namelijk dat de hostels geen overlast 



Verkiezingsprogramma SP Den Bosch 2010-2014 

7 

voor de buurt zullen geven, ze daar dan ook keiharde afspraken over moet durven 
maken. Ook moet de gemeente de inspraak van de bewoners echt serieus nemen. 

• De SP wil dat de gemeente met de omwonenden van geplande hostels keiharde 
afspraken maakt. Als het aantal gegronde klachten het met de buurt 
overeengekomen aantal overschrijdt moet het hostel gesloten worden. 

• De omwonenden moeten serieus betrokken worden bij het hele proces van het 
hostel. De gemeente moet serieus kijken naar aangedragen alternatieven en 
plannen van de beheergroep. 

 
Meer aandacht voor veiligheid 

• De SP wil dat de gemeente in overleg met de bewoners tot maatregelen komt die 
de wijken veiliger maken. Hieronder verstaan we ook verkeersveiligheid, het 
onderhoud van de openbare ruimte en sociale veiligheid. 

• De SP is voor laagdrempelige politieposten in de wijken. 

• Hoewel wij de voorkeur geven aan meer blauw op straat, kan in sommige 
gevallen cameratoezicht een uitkomst bieden om de veiligheid te vergroten. 

• De SP signaleert ook in Den Bosch de landelijke trend van meer overlastgevende 
jeugd en daarmee gepaard gaande oplopende geweldscriminaliteit en pleit voor 
een aanpak hiervan door speciale politie-interventieteams waar gecertificeerde 
jeugdrechercheurs deel van uitmaken. 

• De SP staat voor een duale aanpak voor en van deze jongeren. Ondubbelzinnig 
sanctioneren maar tegelijkertijd vooruit kijken via resocialisatietrajecten. 

• De SP is mordicus tegen bezuinigingen op de politie omdat dit onvermijdelijk leidt 
tot nog minder blauw op straat. 

• De SP wil tegenwicht bieden aan stromingen in de samenleving die slechts de 
etnische afkomst van daders benadrukken en geen oog hebben voor 
achterstandssituaties zoals gebrek aan scholing, gebrekkige kansen op de 
arbeidsmarkt en financiële beperkingen. Dit zonder doof te zijn voor signalen van 
diegenen die onevenredig zwaar getroffen worden door criminaliteit, gepleegd 
door wie dan ook.   

• De SP is voor een voortzetting en intensivering van de ‘ontpatsering’ teneinde 
voor elke Bosschenaar zichtbaar te maken dat misdaad niet loont. 

• De SP bepleit uitbreiding van de financiering door de gemeente van preventieve 
projecten, uit te voeren door de HALT-bureau’s Met name waar deze projecten 
gericht zijn op het voorkomen van schoolverzuim, een alom erkende risicofactor 
voor later crimineel gedrag. 

• De SP schaart zich achter elke inspanning van de gemeente die erop is gericht 
om, via een CJG of casusoverleg, vroegtijdig te interveniëren in gezinnen met 
meerdere (minderjarige) kinderen die met Justitie in aanraking zijn gekomen.  

 
 
 
De gemeente en werkgelegenheid 
Werkgelegenheid in een stad hangt in sterke mate af van de economische ontwikkeling. 
Op dit moment gaat het slecht met de economie en neemt de werkloosheid toe. Er is 
een wildgroei aan re-integratiebureaus met zeer wisselende resultaten.   
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• ‘s-Hertogenbosch moet blijven inzetten op grotere overlevingskansen voor 
kleinere winkeliers, zodat het voorzieningenpeil op niveau blijft - met name voor 
oudere wijkbewoners. Dat kan door de bouw van extra (senioren)-woningen in de 
buurt van winkelvoorzieningen en door te blijven investeren in schone, veilige en 
leefbare wijken. 

• Als het even kan moet de gemeente kiezen voor spreiding van 
winkelvoorzieningen in de wijk. Alleen als dit economisch echt niet haalbaar is, 
kan worden gekozen voor samenvoeging en concentratie. 

• In (woon)wijken komt meer ruimte en steun voor kleine ondernemingen. 

• De SP wil zich inzetten om de WSW weer echt sociaal te maken dat betekent dat 
we de sluiting van nog meer afdelingen binnen de Weenergroep willen 
tegengaan. 

• De SP is tegen het verplichten om te werken met behoud van uitkering. Als 
mensen werken horen ze daar ook een loon voor te ontvangen. 

• De SP is voorstander van projecten zoals het inzetten van langdurig werklozen in 
buurtveiligheidsteams, waar zij tegen betaling, de veiligheid in wijken vergroten 
en tegelijkertijd hun vakopleiding kunnen krijgen.  

 
Samen Leven 

• Het woningtoewijzingsysteem moet op de schop, zodat de gemeente een 
instrument in handen krijgt om tweedeling tussen kansarme en kansrijke wijken te 
voorkomen. Dit kan door inkomen op een slimme manier te gebruiken bij de 
toewijzing van huurwoningen. 

• Mensen met een laag inkomen krijgen meer kans op een woning in een sociaal 
economisch sterke wijk/buurt, mensen met een wat hoger inkomen krijgen meer 
kans op een woning in sociaal economisch zwakke wijk. Dit moet per saldo ook 
leiden tot een positieverbetering van starters en mensen met een laag inkomen 
op de hele woningmarkt. Het inkomensinstrument wordt ingezet voor een beperkt 
deel van alle huurwoningen (maximaal 20 procent). 

• Om gelijke kansen te creëren stimuleert de gemeente dat kinderen vanaf twee 
jaar ten minste twee dagdelen per week naar de peuterspeelzaal gaan.  

• De gemeente houdt in haar beleid zoveel mogelijk rekening met de diverse 
samenstelling van de bevolking. Hiertoe ontwikkelt zij een diversiteitbeleid waarbij 
op beleidsterreinen (bijvoorbeeld personeelsbeleid) rekening gehouden wordt met 
o.a. diverse leeftijden, mensen met een beperking, afkomst en seksuele 
diversiteit.  

• Met grote bedrijven en instellingen in ’s-Hertogenbosch worden concrete 
afspraken gemaakt om het personeelsbestand een afspiegeling te laten zijn van 
de Bossche beroeps bevolking. Er worden heldere en haalbare doelstellingen 
geformuleerd. Elk jaar wordt er een 'samen leven-prijs’ uitgereikt aan de best 
scorende organisatie. 

 
En verder... 

• Wil de SP alles in het werk stellen om de deelname van ouderen en jongeren aan 
het verenigingsleven te vergroten. 



Verkiezingsprogramma SP Den Bosch 2010-2014 

9 

• Wil de SP dat de gemeente zich inzet om jeugdzorg te verbeteren en wachtlijsten 
terug te dringen.  

• Vindt de SP dat Sportiom weer terug moet komen in de handen van de 
gemeente. 

• Wil de SP dat de gemeente zich actief inzet voor het terugdringen van alle 
vormen van discriminatie. 

• Wil de SP dat de gemeente vrijwilligers actief ondersteunt. 

• Wil de SP dat brommers weer gebruik kunnen maken van de fietsenstalling bij 
het station. 

 
 
De SP Beter in de Buurt! 
 


