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 Ja, er valt wat te kiezen in Meierijstad 
 

De SP vindt dat de bevolking meer betrokken moet worden in besluitvorming, 
omdat er dan gebruik gemaakt kan worden van de kennis en ervaring die in de 

samenleving aanwezig is. Besluiten kunnen daar alleen maar béter van 
worden. Een referendum over de fusie van Schijndel, Sint-Oedenrode en 

Veghel was een unieke kans om de bevolking echt bij die besluitvorming te 
betrekken. Helaas is de SP de enige partij die hier voorstander van is. 

Democratie betekent veel meer dan het recht om één keer in de vier jaar te 
mogen kiezen en daarna je mond dicht te moeten houden. Onze inzet de 

komende jaren is om het gemeentebestuur uit haar ivoren toren te halen. Een 
sterke SP kan ervoor zorgen, dat een gemeentebestuur gaat luisteren naar 

haar bevolking. 
 

Uitgangspunten van de SP 
 
De SP staat voor een samenleving waarin menselijke waardigheid, gelijk-

waardigheid en solidariteit centraal staan. Die waarden zijn landelijk en lokaal 
het uitgangspunt van ons politiek denken en doen. 

 
 Menselijke waardigheid, omdat het om mensen te doen is. We hebben 

elkaar nodig, we vormen samen de samenleving. Daarom is de mens 
uitgangspunt van ons beleid.  

 Gelijkwaardigheid, omdat we niet gelijk aan elkaar zijn, maar iedereen 

gelijke kansen moet hebben op welvaart en welzijn. 
 Solidariteit, omdat we erkennen dat er onderlinge verschillen bestaan. 

velen noemen dit naastenliefde, wij noemen het solidariteit. En we 
bedoelen hetzelfde. 

 
Solidariteit is wat cement is voor stenen. Solidariteit zorgt dat de samenleving 

één sterk geheel blijft. Wat de SP betreft gaan we een halt toeroepen aan de 
individualisering en tweedeling. We gaan voor een samenleving waarin het 

minder IK is en meer WIJ. 
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Landelijke èn plaatselijke partij 
 

De SP is een landelijke partij. Daarmee is niet gezegd dat de landelijke partij 

bepaalt welke standpunten de afdeling op lokale kwesties inneemt. Wat dat 
betreft zijn we geheel zelfstandig. Uiteraard hebben we wel de uitgangspunten 

van onze partij onderschreven. Sterker nog: die hebben we zelf mede bepaald. 
Want de SP is een democratische partij, waarin de leden het voor het zeggen 

hebben. Voordeel van een landelijke organisatie is dat je daarop kunt terug-
vallen als je meer informatie wilt over een kwestie. Dat je de Kamerfractie kunt 

informeren en inschakelen. Dat je het wiel niet telkens opnieuw hoeft uit te 
vinden en dat er samenhang zit in je doen en denken. Bijzonder aan de SP 

afdeling Meierijstad is, dat ze (als enige politieke partij) beschikken over een 
eigen partijpand. Gebouwd en gefinancierd door leden. Voorzien van 

zonnepanelen en dus energiezuinig. In gebruik voor de afdeling, maar ook 
vaak gratis beschikbaar gesteld aan anderen. 

 

We spannen ons in voor een betrokken, open en vrije samenleving 

waarin solidariteit voorop staat. Vooruitgang begint bij het 
bestrijden van achterstand. We kiezen voor schone energie en een 

gezond milieu voor mens en dier. 

 
SP als beweging  
 

SP Meierijstad is een krachtige, grote partij: 
 

 We zijn in aantal leden de grootste partij in Meierijstad. 

 We hebben een eigen, goed onderhouden website 
(Meierijstadstad.sp.nl) die constant nieuws en informatie levert. 

 We verspreiden regelmatig per buurt, wijk of voor de hele gemeente 
flyers en kranten over lokale en landelijke onderwerpen. 

 We hebben onze eigen nieuwsvoorziening. Leden ontvangen 
maandelijks het landelijk partijblad de Tribune, met een lokale bijlage 

over het politieke nieuws in Meierijstad. 
 We zijn te vinden op Facebook en Twitter. 

 We hebben een eigen SP hulpdienst. Hier kunnen mensen terecht met 
o.a. vragen over zorg, huisvesting, belasting, of hulp bij het invullen 

van formulieren. 
 De SP gaat regelmatig de buurt in om onderzoek te doen, of mensen te 

informeren. 
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SP als drijvende kracht  
 

Voor de SP is het uitgangspunt: de gemeente moet een bondgenoot zijn. De 

gemeente, dat zijn wij allemaal en is er om algemene en gezamenlijke zaken 
te regelen. Dit moet op een sociale manier gaan gebeuren. Dat is waar de SP 

naar streeft. 
 

De openbare ruimte bijvoorbeeld is van ons allemaal. Het onderhoud hiervan is 
een echte algemene taak die door de gemeente gedaan moet worden. Het is 

belachelijk als iedereen zijn eigen stukje straat aan moet leggen. Het is idioot 
als iemand die slecht ter been is er zelf maar voor moet zorgen dat het trottoir 

vlak ligt. Het zou bijzonder inefficiënt zijn als we zelf onze kinderen moeten 
onderwijzen en ze niet meer samen naar school gaan. En als elke club haar 

eigen accommodatie moet aanleggen, dan wordt er weinig gesport. Kortom: 
De gemeente is iets van en voor ons allemaal. 

 
De afgelopen jaren hebben we gezien dat de gemeentebesturen (Schijndel, 

Veghel en Sint-Oedenrode) meegegaan zijn in de landelijke trend van een 

overheid zich steeds verder terug trekt. Een gemeentebestuur dat alleen nog 
maar wat voorzieningen aanbiedt. De “participatiesamenleving” is de afgelopen 

jaren ingevoerd, met alle negatieve gevolgen van dien. Burgerparticipatie, die 
leidt tot: zoek het zelf maar uit. Voor de SP is dit onaanvaardbaar. 

 

De participatiesamenleving zoals de regering die nu presenteert, 
betekent plat gezegd: zoek het lekker zelf uit; heb je hulp nodig, 

pech gehad; ben je arm, oud, ziek of zit je zonder werk, geef dan 

vooral jezelf de schuld. Mensen krijgen te horen dat zij moeten 
participeren. 

 
SP als bondgenoot 
 
Niet alleen het gemeentebestuur moet zich gedragen als een bondgenoot. Alle 

partijen hebben dezelfde verantwoordelijkheid. Wij vinden dat de SP zo'n 
bondgenoot voor de burgers is.  

 
Onze leden zijn idealisten. Zij zitten niet in een functie om er zelf beter van te 

worden. Op een klein bedrag voor onkosten na, dragen onze raadsleden hun 
vergoeding van de gemeente af aan de partij. Dit doen zij graag, want door 

deze regeling kan de SP meer voor de mensen doen dan andere partijen. 
Waarom zou het ene lid dat zich inzet voor de partij in de gemeenteraad hier 

fors voor beloond worden, en een ander lid die als vrijwilliger meehelpt op een 

ander front binnen de partij niet? Zo brengen we gelijkwaardigheid en 
solidariteit in de praktijk. 
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Daardoor is veel mogelijk. Mede dankzij een belangeloze inzet van haar leden, 
heeft bijvoorbeeld de afdeling Schijndel geld kunnen sparen om maatschap-

pelijk in te zetten. O.a. Het project “Avontuurlijk Spelen”. Een speelplek waar 
kinderen in de natuur hutten kunnen bouwen, in bomen klimmen en met water 

en zand in overvloed. 
 

Binnen en buiten de raad 
 
De SP zoekt mensen op, hoort dan wat er speelt en hierdoor kunnen we ons 

werk in en buiten de raad beter doen. Wij zijn er trots op wat we zijn en doen. 
Omdat we onze service willen verbeteren, is versterking van onze afdeling 

Meierijstad van belang. Dan kunnen we motor en aanjager zijn, die veel 
weet te bereiken voor de burgers. Zoals de reeds genoemde speelplekken in 

Schijndel, voorstellen voor SP-woningen (Semi-Permanente woningen) in 
Veghel, acties voor behoud van de zorg of onze strijd voor duurzaamheid. Maar 

ook onze strijd tegen het huidige neoliberale beleid met al zijn rampzalige 
gevolgen van dien. 

 

SP Hulpdienst 
 

De SP Hulpdienst is er voor iedereen. Leden kunnen er terecht voor de 
voorlopige teruggaaf of om de zorgtoeslag of huurtoeslag aan te vragen. Met 

individuele problemen, zoals met de werkgever, verhuurder of over 
consumentenzaken kunnen alle mensen bij ons terecht. Spreekuur is in 

Schijndel iedere maandag van 20.00 tot 21.30 uur.  

Of op afspraak:  
 

 voor Schijndel en Sint-Oedenrode 073-5430460  
 voor Veghel: 06-41746096 

 
Ja, er valt met de SP wat te kiezen in Meierijstad. 

 

 Mens en Milieu als uitgangspunt van beleid bij alle 

besluiten 
 
De SP kiest ervoor de mens centraal te stellen en te blijven gaan voor 

gelijkwaardigheid en solidariteit. In de praktijk zal dat betekenen dat we de 
strijd zullen moeten blijven voeren tegen het neoliberale gedachtegoed, waarin 

geld centraal staat naast winst en groei, marktwerking als zaligmakend wordt 
beschouwd en veel gemeenten daardoor de regie kwijt zijn geraakt. De crisis 

werd veroorzaakt door de banken, maar de gevolgen werden afgewenteld op 

de burger. Die daardoor steeds meer het vertrouwen in de politiek verloor. 
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Dat geldt landelijk, maar ook lokaal. Mensen voelen haarfijn aan, dat ze 
ondergeschikt gemaakt worden aan “hogere” belangen die passen in het 

marktdenken en bij tomeloze ambities. Om die te kunnen verwezenlijken 
wordt er grof bezuinigd op fundamentele voorzieningen. Ieder moet het maar 

voor zichzelf regelen. Alleen als je dat écht niet kunt, willen we nog wel een 
beetje bijspringen. Dit gedachtengoed tast de menselijke waardigheid aan en 

ondergraaft de gelijkwaardigheid. Daarom zal de SP blijven strijden voor een 
samenleving die kijkt naar wat mensen nodig hebben om een fatsoenlijk leven 

te leiden, ook als je de pech hebt ziek, gehandicapt of hulpbehoevend te zijn. 
De toenemende tweedeling in onze maatschappij is mede het gevolg van dit 

gebrek aan eerlijk willen delen. Dit is zichtbaar ook in Meierijstad waar aan de 

ene kant kapitale villa's worden gebouwd en anderzijds mensen hun sterk 
verhoogde huur nauwelijks nog kunnen opbrengen of zelfs geen woning 

kunnen krijgen.  
 

Ook het milieu – en eigenlijk de gezondheid van onze aardbol – is kind van de 
rekening. Het winstdenken leidt tot uitputting van grondstoffen, vervuiling en 

klimaatverandering. Dus het streven naar steeds meer en groter zal plaats 
moeten maken voor duurzaam en hergebruik. Sober en doelmatig. Genoeg is 

genoeg. Niet het vele is goed, maar het goede is veel, zoals de spreuk zegt. 
 

Duurzaamheid: Bij elke keuze die je maakt kun je je afvragen of 

het goed is voor de toekomst van onze kleinkinderen. 

 
Veel partijen hebben duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Maar het is de 

SP die dit jaar voor Meierijstad het voorstel  bij de gemeente heeft ingebracht 

om duurzaamheid een vaste plek te geven in de besluitvormingsprocedures. 
Duurzaamheid komt hierdoor in alle gelederen van de ambtelijke en bestuur-

lijke organisatie standaard aan bod.  
 

Als we deel uitgaan maken van een coalitie zullen we, net als andere partijen 
compromissen moeten sluiten, maar wij staan er wel voor dat onze uitgangs-

punten altijd herkenbaar vorm en inhoud krijgen. Ook in de oppositie zullen wij 
onze gedachtes blijven uitdragen. 

 
Als we meedoen, moeten we ook het verschil maken. Uiteindelijk bepaalt de 

kiezer de richting die we samen zullen gaan. 
 

Dit wil de SP: 
 Een beleid dat mens en milieu centraal stelt, gebaseerd is op eerlijk 

delen en met een fundamenteel sociaal karakter. Geld is een middel en 

geen doel. 
 Inwoners voelen zich medeverantwoordelijk voor hun gemeente en 

zetten zich in voor hun leefomgeving. Met duurzaamheid als basis en 
gevoel voor solidariteit. 
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 We maken ons samen sterk voor een eerlijke samenleving, waarin 
menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit kernbegrippen 

zijn. 
 Er worden geen nieuwe megastallen gebouwd. 

 Meierijstad moet de groenste gemeente van Nederland worden. 
 De gemeente voert actief beleid op het gebied van zonnepanelen. 

 Er wordt zuinig omgesprongen met energie. 
 De ecologische verbindingszones worden verder uitgebreid. 

 

 Zorg, toegankelijk en betaalbaar 
 
Ook in de komende jaren zal goede en betaalbare zorg het speerpunt blijven 

voor de SP. Meierijstad komt voor de enorme opgave te staan om allerlei taken 
in het kader van zorg te blijven uitvoeren, terwijl het beschikbare budget flink 

is gekort. Taken zijn door de hogere overheid over de schutting gegooid naar 
de gemeenten. Volgens de theorie zou dat goedkoper zijn vanwege de kortere 

lijnen met de inwoners die zorg nodig hebben. Voor een deel zou dit kunnen 
kloppen, maar intussen zien we hoe het in de praktijk uitwerkt: 

 
 Iedereen is fors gekort op huishoudelijke hulp. 

 mensen komen door een tekort aan zorg in de problemen. 
 burgers gaan zorg mijden vanwege te hoge eigen bijdrage. 

 er ontstaan problemen in de jeugdzorg. 
 zorggelden worden naar bedrijven gesluisd om hun opdracht uit te 

voeren.  

 Er wordt een stop ingevoerd van instroom naar de sociale werkplaatsen. 
 de PGB's (Persoons Gebonden Budgetten) van diverse groepen staan ter 

discussie. 
 De toch al zwaar belaste mantelzorgers nog meer zullen moeten doen. 

 
Onze zorg ligt bij de mensen die niet meer in staat zijn om voor zichzelf op te 

komen. Zij vallen tussen de wal en het schip en vereenzamen, vervuilen, raken 
geïsoleerd en zijn niet meer in staat deel te nemen aan de maatschappij.  

 
Daarom is het hard nodig om prioriteit te blijven leggen bij de zorg. Om 

budgetten veilig te stellen en te oormerken. Landelijk gebeurt dat niet, dan 
maar op gemeentelijk niveau. Wanneer dat ten koste gaat van ambitieuze 

andere plannen dan moet dat maar. Eén van de primaire verantwoordelijk-
heden van de gemeenteraad is immers om de beschikbare middelen te 

verdelen en daarin de juiste keuzes te maken. Voor ons ligt het accent met 

name op wonen en in de zorg.  
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 Mensenwerk en maatwerk in plaats van marktwerking! 
 

De betaalbaarheid van de zorg wordt mede beïnvloed door de manier van 

organiseren. De SP vindt dat er veel geld verspild wordt aan het optuigen van 
onnodige managementlagen. Daarnaast is marktwerking op vrijwel alle fronten 

funest gebleken. Wij zullen dus streven naar kortere lijnen en op het niveau 
van wijk of kerkdorp maatwerk leveren. Om dit te kunnen realiseren gaan we 

naar de mensen toe om hun situatie te kennen en met hen in gesprek blijven. 
Er dicht bovenop zitten en niet aangestuurd worden vanuit een ver kantoor 

met dikbetaalde directie. 
 

Wij draaien de bezuinigingen op de zorg van de afgelopen vier jaar grotendeels 
terug. De landelijke bezuinigingen op de thuiszorg vangen we volledig 

gemeentelijk op. Ouderen, chronisch zieken en gehandicapten krijgen de zorg 
die ze nodig hebben en zullen niet de dupe worden van asociaal landelijk 

beleid. We gaan strijden voor een Nationaal Zorgfonds, dat op initiatief van de 
landelijke SP is gelanceerd. Met betaalbare zorg voor iedereen zonder eigen 

risico. 

 

In Nederland moet je kunnen rekenen op de zorg die je nodig hebt. 
Zo simpel is het. Maar er staat een boete van € 385,- op ziek zijn: 

het eigen risico. De zorg is veel te bureaucratisch. En aan de 
marketing van zorgverzekeraars en het jaarlijkse overstapcircus 

worden miljarden verspild. De kwaliteit gaat omlaag, de kosten 
omhoog. 

 
Dat moet anders. Wij zeggen: schaf de zorgverzekeraars af en zet 

één Nationaal Zorgfonds op. Zonder onnodige bureaucratie en 
geldverslindende concurrentie en zonder eigen risico. 

 

Dit wil de SP: 
 Mensen zo lang mogelijk in hun eigen woning en buurt laten wonen. 

Hiervoor dient vanuit de eigen wijk, buurt of dorp zorg beschikbaar te 

zijn die mensen hierin ondersteunt. 
 Levensbestendige woningen bouwen en meer mogelijkheden bieden 

voor woningaanpassingen. Waar nodig kleine, intieme verpleeg- of 
verzorgingshuizen in de buurt. 

 Thuiszorg, verpleging, verzorging en dagbesteding in de wijk 
organiseren. Dit ruimhartiger toe te wijzen en de respijtzorg verruimen. 

 Aanbestedingen van de huishoudelijke verzorging voor een redelijk 
basistarief, zodat onder de kostprijs werken verleden tijd is. Het is 

belangrijk dat gemeenten verplicht worden om het geld dat zij krijgen 
voor thuiszorg, ook te besteden aan thuiszorg. 
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 De ontwikkeling dat steeds meer professionele zorg overgenomen moet 
worden door mantelzorgers en vrijwilligers keuren wij af. Familie, 

vrienden of buren kunnen in de ogen van de SP nooit gedwongen 
worden om professionele zorg te verlenen. Huidige mantelzorgers en 

vrijwilligers moeten juist meer ondersteuning krijgen in plaats van meer 
werkdruk. 

 De indicatie van de huishoudelijke verzorging gebeurt door een 
professional en niet door een gemeenteambtenaar. De forse bezuiniging 

die is ingeboekt per 1 januari 2015 (40% van het budget) keurt de SP 
af. 

 De WMO- gelden blijven oormerken voor de WMO en niet meer in de 

algemene middelen storten. Een eventueel tekort wordt dan wel uit de 
algemene middelen bijgepast.  

 Zorgbehoevenden krijgen gegarandeerd professionele zorg en zijn niet 
langer afhankelijk van een verplicht beroep op vrijwilligers.  

 Afschaffen van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Solidariteit 
betekent dat iedereen meebetaalt aan de zorg.  

 Thuiszorgorganisaties gaan wijkgericht werken, zodat zorgteams de 
noodzakelijke zorg goed en op maat over hun cliënten kunnen verdelen.  

 We zetten maximaal in op preventie en vroegtijdig signalering. 
Consultatiebureaus, scholen en artsen vervullen daarin een belangrijke 

taak. Jongeren met grote problemen kunnen op professionele 
begeleiding en vakkundige hulp rekenen. 

 PGB's in stand houden.   
 

 Bouw sociale huur- en koopwoningen 
 
Bij woningbouw heeft de focus jarenlang gelegen op de koopsector. En dan 

vooral de duurdere woningen. Dit maakte het voor steeds meer mensen 
onmogelijk een huis te kopen. In de huursector werd nauwelijks nog gebouwd. 

In Veghel zelfs veel gesloopt. Weliswaar herbouwd, maar veel duurder dan 
voorheen. Kortom: er is een chronisch gebrek aan betaalbare sociale huur-

woningen in Meierijstad. Daarbij zijn voor veel huurders de woonlasten 

gestegen tot een derde of meer van hun besteedbaar inkomen. Ook op dit vlak 
is de ongelijkheid enorm toegenomen, waardoor nu al een derde van de 

huurders onder de armoedegrens leeft. 
 

Gemeente en corporaties blijven naar elkaar wijzen of afschijven dat er geen 
huurwoningen worden gebouwd. De SP vindt het hoog  tijd voor een soort 

“Deltaplan sociale woningbouw Meierijstad”.  
 

Wat zou dit moeten inhouden? Allereerst een concreet aantal betaalbare 
sociale huurwoningen met locaties en die binnen een gestelde termijnen 

daadwerkelijk gebouwd dienen te worden. Daarbij moet men ook “buiten de 
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lijntjes durven te kleuren”. Dat wil zeggen: verder kijken dan de geëigende 
opties. Zoals zoeken naar mogelijkheden in bestaande panden met een andere 

bestemming, aanpassing van grotere woningen naar appartementjes, tijdelijke 
units of zogenaamde “tiny houses” en leegstaande winkelpanden gaan 

benutten als woonruimte. 
 

Aandacht voor betaalbaar wonen alleen met een sterke SP. 
 

Dit wil de SP: 
 Een inhaalslag maken door van alle nieuwe huizen 50% in de sociale 

huur- en koopsector te bouwen. 

 Stoppen met verkoop van huurwoningen. 
 De combinatie van wonen met zorg moet voorkomen dat ouderen op 

latere leeftijd gescheiden worden omdat een van hen verzorging nodig 
heeft. En ze zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen 

blijven wonen en wijken gemêleerd blijven.  
 Van alle te bouwen huizen moet minimaal de helft betaalbaar zijn voor 

onze ouderen en starters. Ook ouderen moeten hun plekje in en buiten 
huis kunnen blijven bezetten. Levensbestendig en aanpasbaar bouwen 

is een must!  
 De wachtlijst voor huurders van ongeveer 6 jaar minimaal halveren.  

 Huisjesmelkers hard aanpakken en het vastgestelde beleid van buiten 
familieverband hooguit vier mensen in een eengezinswoning strikt 

handhaven en concentratie voorkomen. 
 De vele nog braakliggende terreinen in Veghel die in het bezit zijn van 

projectontwikkelaars zijn ons een doorn in het oog. De SP wil dan ook 

dat de gemeente zich actiever opstelt en voorwaarden gaat stellen aan 
bebouwing en termijnen afspreekt. Of de gronden terugkoopt en zelf 

gaat invullen. 
 De inzet wordt duurzaam bouwen.  

 

 Voorzieningen, als basis in alle kernen 
 

De SP heeft zich vanaf haar oprichting ingezet voor leefbare wijken. Dit is een 
voorwaarde voor een menswaardig bestaan. In een samenleving moeten 

mensen elkaar in het dagelijks leven ontmoeten en moet men invloed kunnen 
uitoefenen op de kwaliteit van de woon- en leefomgeving. Want hoe kan men 

anders daarvoor medeverantwoordelijkheid dragen? Wijken dienen een 
afspiegeling te zijn van de bevolking. Als mensen van verschillende culturen 

elkaar in het dagelijks leven niet tegenkomen, ontstaat er onbegrip voor 
elkaar, wordt er een voedingsbodem gelegd voor tweespalt en onderscheid op 

basis van kleur, sekse, ouderdom, inkomen of welk ander te bedenken verschil 
dan ook. Hoe je het wendt of keert: ondanks de verschillen die er tussen 

mensen bestaan, zijn de overeenkomsten groter!  
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Bewoners van de huidige drie gemeente zijn graag betrokken bij hun woon- en 

leefomgeving. We pleiten als SP dan ook voor inspraak van burgers in diverse 
belangrijke kwesties uit hun leefomgeving. Mensen echt betrekken bij hun wijk 

en buurt en zeggenschap geven over hun omgeving. 
 

Naast het rijk moeten ook gemeenten en woningcorporaties elkaar 
ondersteunen om te investeren in buurten met grote sociaaleconomische 

verschillen. Dat corporaties hierin investeren is geen enkel probleem. Dit kan 
worden opgenomen in prestatie afspraken. Het vrij besteedbaar vermogen van 

de corporaties kan worden ingezet voor investeringen die aansluiten op de 

kerntaken van de corporaties, zoals het bouwen van nieuwe betaalbare 
woningen, dorpsvernieuwing, het vergroten van de leefbaarheid van 

wooncomplexen en energiebesparing in de woningen. Voor zover dat binnen 
hun kerntaak past. 

 
Dit wil de SP: 

 Fundamentele voorzieningen in alle kernen, zoals pinautomaat, 
steunpunt voor zorg, vervoersmogelijkheden en een wijkcentrum. 

Dorps- en wijkraden spelen een belangrijke rol spelen als partner 
richting gemeente. Zij zijn de “ogen, oren en mond” van de wijk of 

kern. 
 Huisartsen vervullen een belangrijke rol bij het signaleren van medische 

problemen. Er moet meer geïnvesteerd worden in de eerstelijnszorg, 
waar onder andere fysiotherapeuten, apothekers, maatschappelijk 

werkers en huisartsen onder vallen. 

 Er moet een goed gemeentelijk netwerk van bibliotheken zijn. Zodat 
voor iedereen een goede bibliotheekvoorziening in de buurt bestaat. Als 

ontmoetingsplek, een plek voor huiswerk, leesbevordering, toegang tot 
computers, taalcursussen, en allerlei andere culturele activiteiten. Wij 

vinden dat bibliotheekwerk in de beste handen is bij daarvoor opgeleide 
professionals. Er is per gemeente minimaal één bibliotheek, (Schijndel, 

Veghel en Sint-Oedenrode) en verder voldoende bibliotheek-
voorzieningen in de wijken en kernen. 

 Mensen die familie, vrienden of buren verzorgen verdienen meer 
ondersteuning. Om de mantelzorg te versterken is een aantal 

maatregelen nodig. Het mantelzorgercompliment bereikt onvoldoende 
mensen en is volstrekt onvoldoende waardering voor de zorg die 

mantelzorgers verlenen. De SP stelt een mantelzorgtoeslag voor. Wie 
mantelzorg geeft, heeft extra kosten. Het is alleszins redelijk om daar 

een onkostenvergoeding tegenover te stellen. Veel mantelzorgers raken 

overbelast, vooral de werkende mantelzorgers. Uitbreiding van het 
zorgverlof en ontheffing van de sollicitatieplicht kunnen hen helpen. De 

mogelijkheden om te bouwen op het eigen erf moeten worden 
uitgebreid. 
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 Mantelzorgers moeten voorrang krijgen bij het verkrijgen van een 
woning, zodat zij dichter bij hun familielid kunnen wonen. Bij 

indicatiestelling voor thuiszorg of huishoudelijke zorg mag aanwezigheid 
van mantelzorg geen rol spelen. 

 Het slopen van de huizen van het voormalig gemeentelijk woningbedrijf 
is voorlopig niet meer aan de orde. Dat betekent niet dat van dit uitstel 

ook tot afstel is besloten. De wijkjes de „oude Hoevenbraak‟ en Deken 
Beakersstraat (Schijndel) zijn uniek. Deze wijkjes moeten een 

beschermd dorpsgezicht worden. Een belangrijke voorwaarde is dat de 
woningen opgeplust worden naar energiezuinige woningen.  

 In elke buurt moet een gegarandeerde hoeveelheid vierkante meters 

aan buitenspeelruimte beschikbaar zijn. Daartoe kunnen ook 
schoolpleinen onder buurttoezicht worden opengesteld voor sporten en 

spelen van kinderen. 
 

 Sport en cultuur als bindmiddel 
 

In een samenleving die steeds individualistischer wordt, is het belangrijk elkaar 

te ontmoeten in je vrije tijd en samen wat te doen. Voor de samenleving is het 
van groot belang dat jongeren in verenigingsverband dingen ondernemen. 

Waar leer je beter spelenderwijs dat je prettig kunt samenwerken, dat er 
verschillen zijn maar dat je elkaar beter kunt accepteren dan negeren dan in 

(sport-)verenigingen? Daarnaast is het prettig om iets leuks te doen te 
hebben, om uitdagingen te hebben. Op sportniveau heeft Meierijstad goede 

accommodaties en veel goede verenigingen.  
 

Wij pleiten voor een goed onderbouwd meerjarenplan voor alle sport-
voorzieningen in Meierijstad met beschikbare middelen. Zodat verenigingen 

daarop hun keuzes kunnen baseren. Maar zorg ervoor, dat sporten voor 
iedereen bereikbaar en betaalbaar blijft. Sport is goed voor je gezondheid, de 

sociale cohesie en leren omgaan met winnen en verliezen. Het is een 
vruchtbaar alternatief voor het achter de computer of voor de TV zitten. 

 

Een laagdrempelig en toegankelijk sportaanbod levert een 

belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van de samenleving, waarin 
verbondenheid, cohesie en het voorkomen van sociale uitsluiting 

van belang zijn. Daarnaast is meer bewegen gezond. Hoe jonger 
mensen met sporten beginnen, hoe langer zij doorgaans actief 

blijven. Daarom is het belangrijk om sporten op jonge leeftijd te 
bevorderen. 

 

Een creatieve gemeenteraad durft te investeren in cultuur. Geld voor 
cultuuronderwijs op scholen moet zeker beschikbaar blijven, omdat je net als 

bij rekenen en taal ook cultuur moet leren kennen en waarderen. 
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“Boeien en binden” is de slogan voor sport en cultuur. Zoveel mogelijk mensen 

daarbij betrekken en inspireren. Om hun lichamelijke en geestelijke conditie op 
peil te houden of te versterken. Daar mag je best wat voor over hebben.  

 
Als SP zullen we hierop dan ook niet verder bezuinigen, maar zoeken naar 

mogelijkheden om die sectoren een impuls te geven. Zodat iedereen kan 
meedoen. 

 
Dit wil de SP: 

 Een goed onderbouwd meerjarenplan voor sportvoorzieningen, 

onderhoud en vervanging, Dit in overleg met de verenigingen. Met oog 
voor kruisbestuiving qua gebruik van ervaringen en gebruik. 

 Het beleid om verenigingen te verplichten hun vrijwilligers in te zetten 
om gemeentelijke bezuinigingen te realiseren, wijzen wij af. Zo ga je 

niet om met vrijwilligers. Het belangrijkste karakter van 
vrijwilligerswerk is immers dat het vrijwillig wordt gedaan. Vrijwillig 

maar niet vrijblijvend. 
 Meer ondersteuning van de breedtesport zou de vrijwilligers dáár een 

hart onder de riem steken en voorkomt dat de wat minder talentvolle 
jongeren afhaken. Terwijl juist zij vaak het kader van de toekomst zijn. 

 Onze sportaccommodaties moeten niet geprivatiseerd worden, tenzij op 
eigen verzoek. 

 Het is (nog steeds) nodig dat er een podiumaccommodatie in elke grote 
kern komt. De gemeente moet initiatieven ondersteunen om uitingen 

van jongerencultuur te stimuleren. Niet alle middelen naar de 

Noordkade. 
 Er dient een poppodium in alle grote kernen te komen. Met voldoende 

oefenruimtes voor bandjes en geschikte podia. 
 Met professionele ondersteuning en een startsubsidie kan de gemeente 

activiteiten voor de jongeren stimuleren. 
 Bevorderen van fietsen en wandelen als vorm van recreatie. Met mooie 

fiets- en wandelroutes en veilige fietspaden met goede voorzieningen. 
 Kinderen op de basisschool krijgen een gemeentelijke 

sportstrippenkaart, waarmee ze gratis kunnen kennismaken met 
verschillende sporten. 

 De gemeente stimuleert het schoolzwemmen.  
 Voor de extra kosten die de sporter met een beperking maakt moet een 

adequate vergoedingsregeling komen. Dit geldt voor vervoer en 
hulpmiddelen.  

 De toegankelijkheid van sportaccommodaties moet gegarandeerd zijn 

voor mensen met een beperking. 
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 Solidair met Jong en Oud 
 

Voeling behouden met de achterban in alle dertien kernen is voor de SP een 

enorme uitdaging. Ervoor zorgen, dat de burger het gevoel heeft veilig te zijn 
in zijn of haar wijk; voldoende voorzieningen te hebben; betrokken te zijn bij 

buurt, wijk of gemeente is een wezenlijk onderdeel van het bondgenootschap 
tussen politiek en inwoners. Zeker als je beseft, dat met de schaalvergroting 

naar Meierijstad de afstand van de burger richting bestuur nog verder vergroot 
is. 

 
In het gemeentelijk beleid moet rekening gehouden worden met alle leeftijds-

groepen. Ook op dat front is het gevoel van solidair willen zijn met elkaar een 
must. 

 
Kinderen en hun ouders moeten het recht op jeugdzorg behouden, dichtbij 

georganiseerd. De zorgvraag en zorgbehoefte van een kind moet leidend zijn, 
niet het aanbod. Daarvoor is voldoende geld nodig. De introductie van de 

marktwerking in de jeugdzorg is de SP een doorn in het oog. We zijn daarom 

blij dat gemeenten – op initiatief van de SP – geen zaken meer mogen doen 
met jeugdzorginstellingen met een winstoogmerk. Zo verdwijnt geld dat 

bedoeld is voor de jeugdzorg niet in de zakken van private investeerders.  
In een eerder hoofdstuk hebben we al aangegeven hoe wij kijken naar voor-

zieningen voor ouderen. De ouderenbonden zijn voor ons gesprekspartner die 
ons – gevraagd en ongevraagd – advies verstrekt over deze doelgroep. 

 
Voor ons als SP geldt: blijven doen wat je al deed. Buurten in de buurt, langs 

de deur gaan om mensen aan te spreken, in het dorp staan ook buiten de 
verkiezingstijd, enquêtes houden over problemen die spelen, in actie komen 

voor huurders of medewerkers in de zorg. Via de hulpdienst luisteren naar 
mensen die een probleem hebben en waar nodig hulp bieden. Kortom: actief 

blijven op al die fronten waar we dat al jaren zijn. 
 

Dit wil de SP: 

 De SP wil dat er voldoende plekken zijn in de jeugdzorg. Het is 
onaanvaardbaar dat kinderen langer op zorg wachten dan nodig is of 

dat ze in een situatie moeten verblijven die eigenlijk niet meer 
verantwoord is. We pleiten dus voor toezicht op inkoop, vooral op het 

gebied van specialistische zorg. Om te voorkomen dat jongeren in de 
kou komen staan. 

 Wij zijn niet voor eigen bedragen want die kunnen ervoor zorgen dat 
ouders zorg mijden terwijl zij en de kinderen het juist hard nodig 

hebben. De marktwerking in geestelijke gezondheidszorg voor jongeren 
wil de SP terugdraaien. De gemeente kan hiervoor de aanjager zijn. 
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 Goede hangplekken voor jongeren, met vuilnisbakken en een simpele 
overkapping, die geen overlast voor de buurt geven. Hier kunnen 

jongeren elkaar op een veilige en leuke plek treffen. Het straathoekwerk 
kan hier op aansluiten en zo de jeugd in het oog houden. Eventuele 

overlast kan zo ook in de kiem gesmoord worden. De buurt moet hierbij 
betrokken worden.  

 Met ‘de horeca’ in overleg om uitgaansmogelijkheden in Meierijstad te 
bevorderen. 

 Het jongerenwerk zou ook sport- en spel activiteiten in de wijken 
moeten kunnen organiseren voor de basisschooljeugd. 

 Behoud van betaalbare en toegankelijke peuterspeelzalen. Waarbij de 

financiële situatie van ouders nooit een factor mag zijn die de 
ontwikkeling van een kind beperkt. Dat geldt ook voor deelname aan 

activiteiten, cursussen, schoolreisjes en sport. Daarvoor een steunfonds 
oprichten. 

 Programma’s ter voorkoming van verslaving aan drugs, alcohol en roken 
alsmede de hulpverlening bij het stoppen/afkicken van een verslaving 

moeten worden uitgebreid. 
 Dagbesteding voor demente ouderen en mensen met een beperking zo 

mogelijk in de eigen wijk. Met ruimte voor respijtzorg. 
 Steun voor mensen die van een AOW-uitkering moeten rondkomen en – 

ondanks een eventueel aanvullend pensioentje – dreigen onder de 
armoedegrens terecht te komen. En voor hun lotgenoten die dat ook 

treft om andere redenen. 

 

Nu de fusie een feit is moet dit ook voor de bevolking een voordeel 
op gaan leveren. Naast meer sociaal, ook financieel. Met het 

gelijktrekken van de tarieven, zoals de OZB en afvalstofheffingen, 
zal er niet automatisch worden uitgegaan van het gemiddelde tarief 

van de drie gemeente. Maar van het laagste tarief. 

 

 Verkeer en vervoer: veilig en soepel 
 

De SP zet in op goed onderhouden wegen en fietspaden en het oplossen van 

knelpunten. Veel mensen hebben immers een auto of fiets nodig om naar hun 
werk te gaan of voor hun sociale leven. Voor veel mensen is het openbaar 

vervoer (nog) geen goed alternatief. 
 

De SP is terughoudend met de aanleg en verbreding van wegen. Soms zijn 
investeringen in het onderliggend wegennet effectiever dan uitbreiding van het 

hoofdwegennet. Dit dient dan ook in samenhang te worden bekeken. Om de 
doorstroming in het verkeer te verbeteren en de wegcapaciteit optimaal te 
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benutten zetten we in op geautomatiseerd verkeersmanagement en 
intelligente navigatiesystemen. 

 
De geplande omleiding van de N279 zuid in Veghel is een overbodige en dure 

oplossing. Het verkeer van en naar de kern Veghel moet goed geregeld zijn en 
ook binnen Veghel. Er moet geen “sluiproute” gecreëerd worden voor vracht-

verkeer dat van Venlo naar de Randstad wil. In overleg met alle partijen en 
kijkend naar de samenhang met andere aanpassingen moet er gezocht worden 

naar een aanvaardbare alternatieve oplossing. 
 

Dit wil de SP: 

 Elektrisch rijden bevorderen. Dit levert extra voordelen op in de vorm 
van een betere luchtkwaliteit. De gemeente moet oplaadpunten in de 

gemeente promoten en faciliteren. 
 We nemen geen genoegen met een 6- voor het onderhoud van wegen 

Er wordt niet langer bezuinigd op wegenonderhoud. Ook fiets- en 
voetpaden worden goed onderhouden. 

 De verkeerssituatie en -veiligheid in alle kernen verdient prioriteit. Een 
goed circulatieplan maken en knelpunten aanpakken. Extra investeren 

in de veiligheid voor het langzame verkeer. 
 Aanleg en goede bewegwijzering van fietsroutes voor woon-werkverkeer 

en recreatie en het stimuleren dat mensen voor korte afstand de fiets 
nemen. 

 Gratis parkeren voor winkelend publiek.  
 Samen rijden stimuleren en goede carpoolplaatsen aanleggen. 

 Het HOV (Hoogwaardig Openbaar Vervoer) verder versterken met goede 

aansluitingen op industrieterreinen en met koppeling naar 
vervoersmogelijkheden richting alle kernen. 

 

 Werk en inkomen: eerlijk delen 
 

Een bloeiend bedrijfsleven waar veel mensen werk vinden is een zegen voor de 
gemeenschap. Liefst gevarieerd en breed, zodat er kansen en mogelijkheden 

zijn voor werknemers van allerlei pluimage, van eenvoudig handwerk tot 
hooggespecialiseerd. De SP is groot voorstander van een gezond vestigings-

klimaat. Goede verbindingswegen en infrastructuur, daar mag in geïnvesteerd 
worden binnen een goede en eerlijke afweging van belangen. In de juiste 

balans qua inbreng van het bedrijfsleven daarin én die van gemeente en 
overheid. 

 

Regionale samenwerking binnen Agrifood Capital biedt kansen. Vooral op het 
gebied van binnen halen van subsidies en werkgelegenheid. Maar volgens de 

SP mag daarin ook een eigen bijdrage gevraagd worden van de bedrijven. 
Zoals dat ook van de burgers wordt gevraagd. 
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Voor wat betreft aanwezige bedrijventerreinen zeggen we echter: dat volstaat 

ruimschoots voor de toekomst. We pleiten voor bestrijding van leegstand, 
groene aankleding van industriegebieden, regionale samenwerking en 

structureel overleg tussen overheid, ondernemers en onderwijs. Er moet 
aandacht zijn voor het midden- en kleinbedrijf. Dit is een belangrijke sector in 

Meierijstad met veel werkgelegenheid. Met compacte winkelcentra de 
leegstand daar bestrijden. Gratis parkeren als trekker. 

 
Als we dan ook nog eens gedaan krijgen dat er meer mensen in onze mooie 

kernen komen wonen en daarmee het forensenverkeer drastisch verminderen 

en het voor velen fietsbare afstand wordt naar het werk, zetten we in op drie 
belangrijke componenten: gezondheid, milieu en verkeersveiligheid. En wordt 

de leefbaarheid van de kernen nieuw leven ingeblazen. 
 

In goed overleg met de ondernemers zorgen dat de participatiewet echt 
uitvoering krijgt met voldoende plaatsen in de bedrijven voor mensen met een 

afstand tot de arbeidsmarkt. Dan nemen ook bedrijven hun sociale 
verantwoordelijkheid serieus en werken we samen aan een maatschappij waar 

we dat onderdeel van het begrip participatie daadwerkelijk inhoud geven. En 
daarmee menselijke waardigheid als uitgangspunt van beleid serieus nemen. 

 
En wat de SP betreft worden Meierijstad een “jeugdloonvrije gemeente”. 

 

Als SP willen we de armoede uitbannen en tweedeling bestrijden. 
We staan voor eerlijk werk voor een fatsoenlijk loon. We 

ondersteunen het midden- en kleinbedrijf. Het minimumloon wordt 

verhoogd, zodat er geen werkende armen meer zijn. Wie werkloos 
of arbeidsongeschikt wordt, krijgt de steun die nodig is. 

 

Mensen die afhankelijk zijn van een uitkering dienen niet terecht komen in een 
armoedeval. Als SP pleiten we voor een ruimhartig kwijtscheldingsbeleid, zodat 

men kan blijven participeren in de maatschappij en kinderen niet de dupe 
worden van de armoede. De financiële situatie van ouders mag nooit een 

factor zijn die de ontwikkeling van een kind belemmert. 
 

Dit wil de SP: 
 Geen verplicht werk voor behoud van uitkering. Eerlijk werk voor een 

eerlijk salaris. Echte banen. 
 Geen nieuwe bedrijventerreinen. 

 Agrifood Capital subsidiëren met 2 euro per inwoner (i.p.v. 3) en de 

bedrijven voor hetzelfde bedrag laten bijdragen. 
 De derde euro doorsluizen naar het POM (Platform Ondernemers 

Meierijstad) en ook hen een bijdrage vragen voor activiteiten ter 
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versterking van hun sector en bevordering van deelname aan het 
arbeidsproces van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. 

 Van de gemeente Meierijstad een fair-trade gemeente maken. Met 
alleen een label ben je er niet. Er ook naar handelen. 

 Invoering van jeugdloonvrije salarissen. Ook voor jongeren dus: loon 
naar werken. 

 Oog hebben voor mensen die in de problemen dreigen te komen door 
ontslag, reorganisatie of door andere problemen. Steun en hulp bieden 

en armoedeval voorkomen. 
 Een goed minimabeleid voeren en de voedselbank steunen. 

 Inkomenstoets voor bijzondere bijstand naar 130%. 

 Bevorderen van de hulpdienst voor ZZP-ers, zoals die reeds zijn 
ingevoerd in Schijndel en Sint-Oedenrode. 

 Kruisbestuiving horeca/detailhandel bevorderen. 
 Geen detailhandel op industrieterreinen. 

 Bescherming van buitengebied en cultureel erfgoed 
 

Meierijstad heeft niet alleen een bloeiend bedrijfsleven met grote nationale en 

internationale uitstraling, maar ook een groot scala aan boerenbedrijven. De 
foodsector in de volle breedte zou je kunnen zeggen. Maar vele boeren hebben 

het in deze tijd verre van gemakkelijk, met slachtoffers die het in de toekomst 
niet gaan redden. Als SP pleiten we voor een duurzame landbouw en veeteelt 

en een eerlijke prijs voor de producten. Waarbij kwaliteit voorop staat en 
ecologische waarde prioriteit heeft. We juichen initiatieven als de verspilling-

fabriek dan ook van harte toe. 
 

Grootschaligheid enerzijds en het verdwijnen van kleinere bedrijven aan de 
andere kant hebben ook hun impact op de omgeving waarin we wonen. We 

moeten zuinig zijn op het vertrouwde landschap dat onze streek kenmerkt. We 
zijn wel Meierijstad geworden, maar daar wonen boeren, burgers en buitenlui. 

En voor al die inwoners willen we oog hebben en opkomen. 
 

Dit wil de SP: 

 Harmonie tussen boerenbedrijven en de omringende natuur. Goede 
afwegingen van de diverse belangen van partners die in het 

buitengebied hun werk vinden. 
 Opkomen voor boeren die het moeilijk hebben en waar nodig steun 

bieden. 
 Goede handhaving, ter bescherming van ons waardevol buitengebied. 

 Cultureel erfgoed in het buitengebied beschermen en bewaren. 
 Streven naar duurzame landbouw met oog voor gezondheid en welzijn. 

 Geen windmolenpark in de buurt van het Wijbosche Broek. 
 Meierijstad: een schaliegasvrije gemeente. 

 Goed beheer van de kunst. 
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 Solidariteit organiseren in onze gemeenschap, om 
menselijke waardigheid en gelijkwaardigheid te waarborgen 
 
We leven in een wereld van toenemende ongelijkheid, waar het IK steeds meer 
centraal staat en het wij-gevoel aan betekenis inboet. Passend in de stroming 

van jacht naar meer en winst. Gevoed door het neoliberale gedachtegoed dat 
leidend is in de wereld, Europa, Nederland en ook in onze gemeente(n). 

 
Met daarnaast een snel groeiende tendens om mensen steeds meer eigen 

verantwoordelijkheid te geven voor allerlei zaken. Vanuit de slogan: de 
overheid springt pas bij, als de particulier het echt niet zelf kan regelen. 

 
Ofwel het liberale credo: minder overheid en meer marktwerking. 

 
Waar dat toe leidt hebben we gezien in de afgelopen jaren met schrijnende 

voorbeelden van gebrek aan zorg, torenhoge eigen bijdrages voor 
dagbesteding, bezuinigingen op allerlei fronten en ga zo maar door. Met als 

gevolg een bevolking, die het vertrouwen in de politiek volledig kwijt is geraakt 

en heil zoekt bij bangmakers en onruststokers met oneliners. 
 

Dat voor ons als SP geld niet centraal staat blijkt wel uit onze afdrachtregeling. 
 

We zitten er niet voor de macht en het pluche. Voor ons is de mens uitgangs-
punt van beleid. Maar met een toenemende verantwoordelijkheid voor een 

groot aantal beleidsterreinen voor de gemeente, (gekoppeld aan rigoureuze 
bezuinigingen) wordt het ook steeds lastiger om de juiste balans te vinden. De 

politiek beslist immers over de verdeling van de schaarser wordende middelen 
over de vele begrotingsposten die om prioriteit schreeuwen. 

 
Dan is het zaak om binnen het politieke bedrijf de juiste afwegingen te maken 

voor wat betreft inzet van middelen. Met vaak lastige keuzes die dan gemaakt 
moeten worden. Maar voor de SP geldt: een eerlijke en rechtvaardige verdeling 

staat hoog in het vaandel. Dus geen ambitieuze en geldverslindende projecten, 

maar vooral oog voor de zwakkeren in de samenleving. Want marktwerking 
gaat uit van eigenbelang en winst. Aan de (ook lokale) overheid dan de taak 

om solidariteit te organiseren die nodig om te waarborgen, dat iedereen een 
basis heeft die menswaardig genoemd mag worden. En het geen zaak is van 

geluk of pech hoe je situatie eruit ziet. Streven naar meer gelijkwaardigheid zal 
dan ook altijd in de afwegingen worden meegenomen. 

 
Het is duidelijk, dat je je geld maar één keer kunt uitgeven. Dus de keuze voor 

het een zal ten koste gaan van het ander. Maar uitgeven van gemeenschaps-
geld is makkelijk. Dat voel je niet in je eigen portemonnee. Daarom is bij ons 
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als SP steeds een overweging: zou ik het ook investeren of uitgeven op deze 
manier als het mijn eigen huishoudgeld zou zijn? Waar ook een verdeling van 

posten voor vaste lasten, levensbehoeften, zorg, ontspanning of cultuur en 
spaargeld in beeld is. Daar wil je dat iedereen het zo goed heeft als het salaris 

toelaat. Dat geldt in het groot ook voor de maatschappij. Dat gevoel van eerlijk 
delen en rechtvaardigheid moet in onze optiek in de genen van onze burgers 

en bestuurders zitten. Dat is in elk geval het streven van de SP richting 
Meierijsociaalstad. 

 
Kritisch constructief met realistische alternatieven 
 
Bij de beoordeling van concrete onderwerpen zullen we ons als fractie steeds 

laten leiden door de basisuitgangspunten van de SP: menselijke waardigheid, 
gelijkwaardigheid en solidariteit. Die zijn leidraad van ons handelen en bij de 

beoordeling van voorstellen en plannen. De SP laat zich niet leiden door 
partijpolitieke belangen, maar kijkt altijd naar de inhoud. Kritisch analyseren 

waar het echt over gaat en kijken naar wat de gevolgen van beleid zijn voor de 
inwoners van Meierijstad. Op grond van de analyse conclusies trekken m.b.t. 

het in te nemen standpunt. 

 
De burger staat centraal 
 
SP vindt dat de bevolking altijd in een vroeg stadium betrokken moet worden 

bij het maken van beleid. Inspraak is hierbij een must. Wij gaan voor een 
gemeenschap waar eerlijkheid en rechtvaardige verdeling uitgangspunt is van 

handelen. De SP wil, waar dat kan, constructief meedenken, eventueel aan-

passen of aanvullen dan wel met zinvolle alternatieven komen. Wij zullen altijd 
bekijken hoe zaken uitpakken in de praktijk en zo nodig bijstellen. We staan 

open voor kritiek en durven fouten toe te geven. 
 

Wat de SP betreft dus geen afrekening op (loze) beloftes, maar op de lijn die 
we hanteren. Onze kiezer hoeft niet te wachten op het moment dat iets 

eindelijk gerealiseerd is, maar kan voortdurend toetsen of de besluitvorming 
en de uitwerking ervan strookt met onze principes van eerlijkheid en 

rechtvaardigheid. De mens centraal. Daarop mogen we aangesproken worden. 
 

En omdat de band van de SP met de burger ook buiten de verkiezingstijd sterk 
is en we als actiepartij klaar willen blijven staan, hebben we de steun van 

velen om ons doel voor elkaar te krijgen; een sociaal beleid in Meierijstad. 
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In de loop van de jaren is de SP gegroeid een partner waar je van op aan kunt. 
Die woord houdt. Bovendien kreeg de SP vaak op termijn gelijk op punten die 

oorspronkelijk werden afgedaan als onjuist of eenzijdig. Dat maakt de SP anno 
2016 tot een partij die zo nodig verantwoordelijkheid draagt, zoals op veel 

plaatsen is bewezen. Maar dan wel beleid met een sociaal gezicht. Want we 
blijven een principiële partij, die haar uitgangspunten niet zal opofferen voor 

de macht of het pluche. Maar als we het verschil kunnen maken doen we het. 
  

Kijken naar samenhang 
 
Vaak worden voorstellen geïsoleerd behandeld. Zonder te kijken naar relatie 

met andere beleidsterreinen of voorstellen. Daarom wil de SP steeds goed 
kijken naar de samenhang. En dat geldt niet alleen voor beleid. Het gaat bij de 

SP ook over sociale samenhang. De verbinding tussen mensen zoeken en 
meedenken over verantwoordelijkheden en inzet. 

 
Ook waar het gaat over schaalvergroting of samenwerkingsverbanden speelt 

samenhang een belangrijke rol. Wat is de meerwaarde en levert het écht iets 

op? Eén van de doelstellingen van de fusie was immers: groot genoeg zijn om 
zaken zelf te regelen. Wij zullen dan ook streven naar eigen kracht. Uit 

geldverslindende verbanden stappen die te weinig te bieden hebben. 
 

Alles hangt met alles samen. Dus lokaal waar het kan en samen waar dat 
nadrukkelijk meerwaarde heeft. Zonder extra kosten, maar juist gericht op 

zuiniger, duurzamer en . . . socialer. 
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 Tot slot 
 

Politiek bedrijven en zitting nemen in een gemeenteraad is maar een onderdeel 

van het werk van de SP afdeling Meierijstad. Uitgangspunt blijft: geen fractie 
zonder actie. Dat geldt niet alleen voor de manier waarop we ons in de 

commissie- en raadsvergaderingen zullen opstellen, maar zeker ook nog steeds 
daarbuiten. De SP blijft ook lokaal een partij die er wil zijn voor en met de 

mensen. Samen in actie komen waar dat nodig is. Steun en hulp bieden in 
probleemsituaties. Naar oplossingen zoeken in overleg met onze mensen van 

de SP Hulpdienst, die nog altijd functioneert. Kortom: een partij zijn voor en 
met de mensen. 

 

Stem op 23 november op de partij waar je  
de dag erop ook nog wat aan hebt! 

 
Als je een gemeente wil waar:  

 menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit leidende 
beginselen zijn. 

 de mens centraal staat in plaats van geld. 

 de inrichting sociaal en op menselijke maat is. 
 omstandigheden zo zijn, dat mensen hun eigen geluk vorm en inhoud 

kunnen geven. 
 verbondenheid versterkt wordt. 

 het voor de politiek een erezaak is om burgers bij het beleid te 
betrekken. 

 je samenleving strijd levert voor een betere samenleving. 
 de partijen ook buiten de gemeenteraad actief zijn. 

 
Dan is er alle reden om op 23 november SP te stemmen. 

 
Kortom: een strijdbaar programma dat gericht is op solidariteit, eerlijke 

verdeling en gelijkwaardigheid. Op weg naar Meierijsociaalstad. 
 

Ja, er valt met de SP wat te kiezen in Meierijstad. 

 
Voor meer informatie of nadere toelichting kunt u contact opnemen met de 

afdeling van de SP of kijken op onze website Meierijstad.sp.nl 

http://www.meierijstad.sp.nl/

