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Op maandagavond 17 januari 
houdt de SP Hengelo haar 
Nieuwjaarsbijeenkomst. Die zal 
plaatsvinden in popcentrum 
Metropool, Industrieplein 10.  
Zaal open vanaf 19.30 uur, 
aanvang om 20.00 uur. Toegang en 
consumptie gratis! 
Lilian Marijnissen zal die avond te 
gast zijn en iedereen welkom heten. 
U kunt uitgebreid kennis maken 
met onze kersverse lijsttrekker 
Hugo Koetsveld en een aantal 
interessante gasten. Indien deze 
bijeenkomst niet met publiek door 
kan gaan zal deze live uitgezonden 
worden via YouTube en te zien zijn 
via hengelo.sp.nl. Ook dan bent u 
zeer welkom!

KOM OOK!
‘BOUWEN AAN EEN 
 SOCIALE STAD’

MAANDAG 17 JANUARI: 
NIEUWJAARSBIJEENKOMST
VAN DE SP IN METROPOOL
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Zo was er opeens een lijst van ‘cruciale beroepen’. Daarop 
stonden bijvoorbeeld de medewerkers in de winkels, het 
vervoer, onderwijs, zorg en veiligheid. Mensen die niet ‘in 
lockdown’ konden en niet thuis konden werken. Mensen 
zonder wie de samenleving niet draait. Waarom zijn het dan 
juist deze mensen die het minst profiteren van grote winsten 
en van economische groei? Dat moet anders. Het is de 
hoogste tijd voor een economisch systeem dat werkt voor 
iedereen.

Ook zagen we dat de belastingbetaler voor miljarden euro’s 
steun aan bedrijven heeft betaald. Het is belangrijk om 
werkgelegenheid te behouden, maar zou het niet logisch zijn 
als het nu weer steeds beter gaat met de grote bedrijven, en 
ze weer veel winst maken, dat deze winst dan ook naar de 
werknemers en de samenleving gaat en niet alleen verdeeld 
wordt onder de aandeelhouders? Dat kan anders. Het is de 
hoogste tijd dat mensen voorop staan en niet multinationals.

Een betaalbare woning is nauwelijks meer te vinden. De 
verschillende kabinetten Rutte hebben van onze huisvesting 
een woning’markt’ gemaakt waar grote beleggers vrij spel 
hebben en slapend rijk kunnen worden. Sociale huurwoningen 
zijn gesloopt, de huren gaan door het dak en nieuwe 
woningen worden vooral gebouwd voor mensen die veel huur 
kunnen betalen of duur kunnen kopen, want daar is het meest 
aan te verdienen. Dat deugt niet. Het is de hoogste tijd dat 
betaalbaar en goed wonen weer een recht wordt.

Dat is wat wij willen. Maar een grote SP is dan nodig, want 
van de Haagse kliek hoeven we niets te verwachten. Daar ben 
ik van overtuigd. Samen kunnen we dat tot stand brengen. 
Doet u met ons mee? 

Met vriendelijke groet,
Lilian Marijnissen

DE CORONACRISIS HEEFT ONS LATEN ZIEN WAT  
DAADWERKELIJK VAN WAARDE IS IN ONZE SAMENLEVING
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Scan de code met de 
camera van je telefoon 

en word lid.

Sluit je nu aan bij onze beweging en word lid van de SP. 
Voor 5 euro per kwartaal ontvang je al het laatste nieuws 
van de SP, ons ledenblad de Tribune en steun je onze strijd 
voor een eerlijk Nederland.

instagram.com/socialistischepartij

twitter.com/SPnl

facebook.com/socialistischepartij

youtube.com/user/SPpolitiek

Meld u aan voor onze whatsapp-groep.  
Zet 06 82 12 45 18 in uw contacten en 
stuur een bericht SP-AAN.

Zorg dat u het laatste nieuws hebt;  
meld u aan voor onze nieuwsbrief  
sp.nl/nieuwsbrief sp.nl/lidworden

Op de SP-lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart staat 
voor het eerst Hugo Koetsveld bovenaan. Huidig wethouder Mariska 
ten Heuw sluit de lijst op nummer 30. ‘Een lijst met topkandidaten’, 
zegt Hugo Koetsveld: ‘Als lijsttrekker zet ik de koers van de SP in 
Hengelo voort: we blijven bouwen aan een sociale stad waarin het 
voorzieningenniveau van onze inwoners voorop staat!’  

 › De SP heeft de afgelopen twaalf jaar 
met jou, Mariska, als wethouder deel 
uitgemaakt van het stadsbestuur.  
Wat is er door de SP bereikt?
Mariska: ‘Er is veel gebeurd. We hebben 
gezorgd voor een goed armoedebeleid 
waar niet op bezuinigd is, de gemeentelijke 
financiën zijn op orde en we zijn de motor 
achter het behoud – en het bouwen – van 
meer betaalbare woningen.’

 › Als je terugkijkt, waar ben je dan het 
meest trots op? 
Mariska: ‘De kabinetten-Rutte hebben 
in sneltreinvaart afgebroken wat we in 
Nederland gezamenlijk hebben opgebouwd. 
Dat uit zich in problemen bij de zorg, het 
 onderwijs, het openbaar vervoer en de 

politie. Daarbij kwam ook het dichtgooien 
van de sociale werkvoorziening, waar veel 
mensen die aangewezen zijn op aangepast 
werk op een eerlijke manier hun geld ver-
dienen. Ik ben er trots op dat wij ondanks 
de Haagse bezuinigingen andere keuzes 
hebben gemaakt en mensen die meer bege-
leiding nodig hebben nog steeds een baan 
bieden. Die keuze past in de samenleving 
waar iedereen mee kan doen..’

 › Hoeveel last heb je als wethouder  
van ‘Den Haag’?
Mariska: ‘Behoorlijk wat. Door de Tweede 
en Eerste Kamer worden de wetten gemaakt 
waar gemeenten zich aan moeten houden. 
Den Haag verstrekt de geldmiddelen waar 
de gemeenten het mee moeten doen. De 

mate waarin je lokaal keuzes kunt maken 
zijn soms zeer beperkt, en dat is best  
frustrerend. Bij alles wat ik doe als wet-
houder – en dat geldt ook voor de fractie in 
de raad – laat ik me leiden door het prin-
cipe: is dit een eerlijk besluit?’

 › Rechtvaardigheid voorop dus? 
Hugo: ‘Jazeker! Dit is voor ons ook leidend 
bij de maatregelen tegen de klimaatcrisis. 

vervolg op pag. 2

IN GESPREK MET DE 
NIEUWE NUMMERS 
1 EN 30 VAN SP HENGELO 
MARISKA TEN HEUW 
EN HUGO KOETSVELD
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Inwoners worden aangemoedigd allerlei 
maatregelen te nemen om minder energie 
te verbruiken. Voor iemand met een dikke 
portemonnee is het veel makkelijker om te 
investeren in zonnepanelen of isolatie dan 
voor iemand die elke week eerst maar weer 
moet zien of er voldoende geld is voor eten.’

 › Daar speelt dan ook nog de discussie  
om aardgasvrij te worden? 
Hugo: ‘Vooral in de Nijverheid wordt 
onderzocht wat daarvoor de beste optie is. 
Dat zou een warmtenet kunnen zijn. Wij 
vinden het van het allergrootste belang dat 
een uiteindelijke keuze kan rekenen op de 
steun van de overgrote meerderheid van 
de inwoners in die wijk. Wij willen niet dat 
mensen iets door de strot geduwd krijgen 
waar ze geen vertrouwen in hebben.’ 

 › Dat klinkt strijdbaar Hugo! We hoeven 
niet te vragen óf je er zin in hebt om de 
komende vier jaar de SP fractie aan te 
voeren!
Hugo: ‘De komende verkiezingen zijn echt 
belangrijk, want er komt nu heel veel op 
gemeenten af. We moeten besluiten nemen 

over bijvoorbeeld het bouwen van meer wo-
ningen, de opwek van duurzame energie en 
we moeten ervoor zorgen dat het Rijk ons 
eindelijk genoeg betaalt om de jeugdzorg 
en maatschappelijke ondersteuning goed te 
kunnen regelen. Wij vinden dat er daarbij 
niet bezuinigd mag worden op onze sociale 
voorzieningen. Het is dan heel belangrijk 
dat er een grote SP is om te zorgen voor 
sociale keuzes.’

 › Je neemt het stokje als lijsttrekker van 
Mariska over. Vertel eens: wie ben jij? 
Hugo: ‘Ik ben 30 jaar, geboren in Zeeland 
en na een aantal verhuizingen op mijn 

16e in Hengelo komen wonen. In die tijd 
ben ik sterk aan de stad gehecht geraakt. 
Ik ben bijna afgestudeerd aan de UT in 
Bestuurskunde, daarnaast drum ik graag 
in een band en hou ik van wandelen en 
bordspellen. Als jongere heb ik al mooie 
acties gevoerd met de SP, bijvoorbeeld voor 
gratis OV voor MBO-studenten en voor een 
centraal skatepark in Hengelo. Dat spreekt 
mij heel erg aan in de SP: lokaal actief zijn, 
maar ook goed onderbouwde kritiek op hoe 
de wereld in elkaar steekt.’ •

Hugo Koetsveld 
(achter spandoek)  

in 2012 in  
actie met  

SP-jongeren 
voor een centraal 

skatepark.

Hugo Koetsveld  
(rechts op de foto)  
met standplaatshouder 
Huy Pham Duc.

OVERLAST INDUSTRIE: 
BEWONERS WILLEN 
ZICH VERENIGENZEKERHEID VOOR 

STANDPLAATS-
HOUDERS: SLECHTE 
REGELS VAN TAFEL

Al in 2008 kwamen bewoners, ondersteund 
door de SP, in actie tegen overlast van stof, 
stank en lawaai en haalden we honderden 
handtekeningen op in de buurt. Dit was aan-
leiding voor de gemeente om te zorgen voor 
een overleg tussen bewoners en  bedrijven. 
En dat heeft gewerkt, zo bevestigen Jenny 
Kruit en Erik Brouwer die de bewoners 
vertegenwoordigden in een overleg met een 
afvaardiging van bedrijven. 

Brouwer: ‘De bedrijven merkten toen dat 
er op hun gelet werd en dat ze zich moes-

Standplaatshouders bij wijk- 
winkelcentra, zoals vis- en 
kaasboeren, hebben betere regels 
afgedwongen na een succesvolle 
strijd, ondersteund door de SP. Er 
zouden nieuwe regels gaan gelden, 
waarbij de ondernemers zomaar 
hun vergunning konden kwijtraken 
en de vertrouwde plek voor hun 
kraam zouden verliezen. De SP 
maakte er werk van en moedigde de 
standplaatshouders aan zich  
te verenigen. 

ten verantwoorden voor overlast. Niet alle 
bedrijven konden aan alle klachten iets 
doen, maar we bereikten wel de verplaatsing 
van een berg schroot waar iedere zaterdag-
ochtend al heel vroeg aan gewerkt werd, 
zodat deze verder van de bewoning kwam te 
liggen. En ook werden de snerpende achter-
uitrijsignalen van vrachtwagens en shovels 
vervangen door minder storende zoemers.’
Brouwer en Kruit vinden het jammer dat 
deze bewonersvertegenwoordiging is 
gestopt, onder andere door verhuizing van 
deelnemers. Ze zijn net als 95 procent van 

Dat hielp: er is afgedwongen dat ze nog 
minstens tien jaar op hun vaste plek kun-
nen staan. Huy Pham Duc, die een kraam 
met Vietnamese specialiteiten heeft en 
elke week bij de winkelcentra Esrein en 
Klein Driene te vinden is, maakte zich 
flink zorgen: ‘Het voortbestaan van mijn 
bedrijf stond op het spel. Binnen een paar 
maanden had ik mijn plek kunnen kwijt-
raken, waardoor ik weer van voor af aan 
kon beginnen. Het zou onmogelijk zijn 
geweest om op die manier een bedrijf in  
de benen te houden.’

De SP organiseerde een bijeenkomst waar 
veel standplaatshouders van zich lieten 
horen en uiteindelijk ook andere par-
tijen aandrongen op veel ruimere regels. 
Inmiddels zijn er betere regels in werking, 
waarbij de huidige standplaatshouders 
zich voor de komende tijd geen zorgen 
hoeven maken over hun plek. SP-raadslid 
Hugo Koetsveld is tevreden: ‘Het is mooi 
om te zien dat deze groep kleine onder-
nemers samen een vuist heeft gemaakt en 
betere voorwaarden heeft afgedwongen.’ 
Pham Duc is opgelucht: ‘Ik kan nu weer 
plannen maken en vooruit kijken!’ •
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In de woonbuurten grenzend aan de bedrijventerreinen van de 
kanaalzone (Hengelo Zuid) is geregeld sprake van forse overlast. 
De laatste tijd zijn er meldingen van trillingen in huizen aan de 
Wethouder Kampstraat, zwaar vrachtverkeer over de Breemarsweg 
(ook ‘s nachts), lawaai van schrootverwerkers, stof op ramen en 
kozijnen en vaak een deken van stank. Het zijn serieuze klachten die 
de SP ophaalde via een enquête die inmiddels meer dan 150 keer is 

INFORMATIEAVOND 
OVER BENZEENUITSTOOT 
ASFALTCENTRALE

De SP heeft bij de Omgevings-
dienst Twente (ODT) navraag 
gedaan naar de uitstoot van 
gevaarlijke stoffen door de 
Hengelose Asfaltcentrale. Daarbij 
bleek een te hoge uitstoot 
van het kankerverwekkende 
benzeen te zijn gemeten. De 
gemeente vindt dit reden om 
op 12 januari hierover een 
informatiebijeenkomst voor 
bewoners te organiseren in het 
stadhuis.

de bewoners voorstander van de her-
start van het overleg tussen bewoners en 
bedrijven. Brouwer wil ook deze keer deel 
uit maken van de bewonersvertegenwoor-
diging: ‘Zeker nu de industriële activiteit,  
en daarmee ook de overlast, sky-high gaat,  
is hernieuwd overleg met vers bloed vanuit   
de bewoners noodzakelijk.’ SP-raadslid 
V incent Mulder heeft tijdens een raads-
vergadering gevraagd om de brede inzet   
van de gemeente bij de totstandkoming  
van dit overleg. Die toezegging kwam er  
vol mondig. •

Erik Brouwer en Jenny Kruit, 
actief in het overleg Bewoners 
en Industrie Hengelo Zuid.


