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SP-TOPPERS MARISKA TEN HEUW EN FLOOR VAN GROUW TROTS EN STRIJDBAAR:

SP-wethouder van financiën, werk en 
inkomen en economie Mariska ten Heuw 
presenteerde een maand geleden een 
sluitende begroting met eindelijk weer geld 

‘ONZE BELOFTEN WAARGEMAAKT... 
EN ER IS NOG VEEL TE DOEN!’

MAANDAG 15 JANUARI 
NIEUWJAARSBIJEENKOMST SP 

HENGELO IN METROPOOL

Met speciale gast Lieke Smits, de 
kandidaat algemeen secretaris van  
de landelijke SP. 
Ze vertelt over de grote campagne 
VOOR ELKAAR, en de strijd voor meer 
gemeenschapszin en solidariteit. 
Iedereen is van harte welkom. 

AANVANG 20.00 UUR 
ZAAL OPEN 19.30 UUR 

TOEGANG GRATIS MET EEN DRANKJE 
EN MUZIEK!

om met elkaar in Hengelo te investeren. 
‘We hebben de financiën goed op orde. 
Dat betekent dat er nu ook weer geïnves-
teerd kan worden. De binnenstad en het 

Industrieplein met skatepark staan bij de 
SP hoog op de prioriteitenlijst en daar is nu 
ook geld voor beschikbaar gemaakt’, meldt 
Ten Heuw: ‘Ook hebben we extra geld om 
jonge mensen die zonder werk thuis zitten 
weer perspectief te geven door scholing en 
werk aan te bieden. Werk is voor iedereen 
belangrijk.’

INVESTEREN IN SOCIAAL HENGELO
Maar werk moet ook lonen, benadrukt Ten 
Heuw: ‘Daarom willen we in Hengelo niet 
dat mensen voor minder dan het minimum-

SP-fractievoorzitter Floor van Grouw en SP-wethouder Mariska ten Heuw maken 
de balans op van een tweede periode van vier jaar SP in het Hengelose gemeente-
bestuur. Van Gouw: ‘Ik kan constateren dat we onze verkiezingsbeloften hebben 
waargemaakt. Hengelo is financieel gezond en we hebben de stad sociaal gehou-
den. Daar zijn we als partij hartstikke trots op. We zijn erin geslaagd in financieel 
lastige tijden sociale voorzieningen zoals het armoedebeleid volledig overeind 
te houden. Zo wordt voor de bestrijding van armoede onder kinderen ruim 4 ton 
extra contreet besteed.’
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HOUD HET WERK IN HENGELO!

MAAK VAN ONS ZIEKENHUIS GEEN ZORGFILIAAL VOOR 
PLEISTERS EN BLOEDPRIKKEN!

uurloon aan het werk zijn. Maar in het re-
geerakkoord wordt aangegeven dat mensen 
die zelf moeilijk een baan kunnen vinden 
geen minimumloon meer krijgen als ze aan 
het werk gaan. Ik vind dat ongewenst, on-
begrijpelijk en onaanvaardbaar. Loon is een 
vorm van waardering voor het geleverde 
werk. Totaal respectloos om mensen die 
moeilijk op eigen kracht een baan kunnen 
vinden, terwijl ze toch ontzettend hun best 
doen, minder dan het wettelijk minimum-
loon te geven.’
De afgelopen jaren kreeg de gemeente te 
maken met veel nieuwe zorgtaken. Van 
Grouw legt uit: ‘De uitdagingen die er zijn 
om voor onze inwoners zo goed mogelijke 
zorg te leveren met de budgetten die we 
daarvoor hebben is met verve opgepakt. 
Ik ben er heel blij mee, dat in tegenstelling 
tot andere gemeenten wij níet het principe 
hanteren ‘geld op, geen zorg’. Mensen die 
zorg nodig hebben krijgen zorg.’

Ook de komende vier jaar wil de SP de stad 
besturen. ‘Onze primaire inzet voor de vol-
gende periode zal weer een sociaal Hengelo 
zijn’, zegt Ten Heuw: ‘We moeten blijven 
investeren in mensen. In zorg, in onderwijs 
en opleidingen, in voorzieningen als men-
sen zelf onvoldoende geld hebben om mee 
te kunnen doen. Daarnaast is er zichtbare 
vergroening van de stad nodig. Niet alleen 
letterlijk door middel van meer bomen en 
struiken, maar ook door te investeren in 
duurzaamheid.’

VOORZIENINGEN IN WIJKEN OP  
PEIL HOUDEN
Ook zal er gebouwd moet worden in de 
stad. Er zijn meer huizen nodig, maar er 
moet ook gebouwd worden aan een leefbare 
woonomgeving. Van Grouw: ‘Nu de econo-
mie weer aantrekt mag het aantal sociale 
huurwoningen niet achterblijven bij de 
planning. Tegelijk moeten we ook de voor-
zieningen die een woonwijk tot een leefbare 
buurt maken goed spreiden over de stad en 
een basisniveau per wijk houden. Elke wijk 
moet kunnen beschikken over voorzienin-
gen als openbaar vervoer, een basisschool, 
een wijkcentrum en sportfaciliteiten.’

Ten slotte constateert Van Grouw met een 
glimlach: ‘Als de fractievoorzitter van de 
VVD in de krant laat optekenen dat er in 
Hengelo door het gemeentebestuur feitelijk 
SP-beleid wordt gevoerd en erkent dat het 
huishoudboekje meer dan op orde is, dan 
is dat het mooiste compliment dat je kunt 
krijgen.’ Ten Heuw vult aan: ‘Kennelijk is 
onze koers en uitvoering ervan voor ieder-
een herkenbaar. Daar willen we mee door. 
Hengelo is gebaat bij een krachtig, sociaal 
en actief stadsbestuur.’ •

WIJ STEUNEN DE WERKNEMERS  
VAN SIEMENS

HOUD HET WERK  
IN HENGELO!

TEKEN HIER VOOR UW STEUN!
Of mail naar: actie@hengelo-in-actie.nl

SP-GEMEENTERAADSLID VINCENT MULDER OVER HET HENGELOSE ZIEKENHUIS

De SP startte een publieksactie en stond 
wekelijks op de markt om handtekeningen 
te verzamelen op grote borden. In septem-
ber was er een eerste aanbieding van al die 
handtekeningen, toen de ziekenhuisdirec-
tie aan raadsleden duidelijkheid zou gaan 
verschaffen over de reorganisatieplannen. 
Demonstranten grepen deze bijeenkomst 
aan om hun onvrede te laten blijken. Ook 
al kwam de regen met bakken uit de lucht, 
er stond een strijdbare menigte van 80 
mensen voor de ingang van het ziekenhuis. 
Hun boodschap: ‘De spoedeisende hulp 
moet blijven!’ De ziekenhuisdirectie zag het 
vanonder een paraplu met lede ogen aan. Ze 

gaven uiteindelijk geen duidelijkheid. Eind 
november kwam het voor het personeel als 
een dreun dat 150 arbeidsplaatsen worden 
geschrapt. Over de spoedeisende hulp echter 
nog steeds geen duidelijkheid.

Actieleider en SP-raadslid Vincent Mulder: 
‘Mensen willen dat ze, wanneer dat nodig 
is, direct in hun eigen ziekenhuis terecht 
kunnen. Ze zijn ook trots op een ziekenhuis 
in hun eigen stad en omgeving. In een dien-
stengebied voor meer dan 160.000 inwoners 
mag het niet zo zijn dat ons ziekenhuis een 
soort van zorgfiliaal wordt voor pleisters, 
bloedprikken en een foto op afspraak.’

Afgelopen zomer kwam het bericht dat het ZGT ziekenhuis in Almelo en Hengelo 
10 tot 15 miljoen euro zou moeten bezuinigen. Als een van de maatregelen werd de 
sluiting van de spoedeisende hulppost genoemd. Het blijft onduidelijk waarom dit 
nu plots zou moeten. Immers, een half jaar eerder heeft de dan scheidend voor-
zitter van de raad van bestuur, de heer Schmidt, naar zijn zeggen een ‘financieel 
gezond ziekenhuis’ achtergelaten. 

>>

Flyer voor steun  
van de Twentse  
bevolking. 
Hengelo is metaal-
stad. Siemens staat 
in de traditie van 
bedrijven als Stork 
en Hazemeijer
en hoort bij de stad 
als belangrijke bron 
van werkgelegen-
heid.
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HOUD HET WERK IN HENGELO!

MAAK VAN ONS ZIEKENHUIS GEEN ZORGFILIAAL VOOR 
PLEISTERS EN BLOEDPRIKKEN!

Siemens sluiten? De SP zet hier grote 
vraagtekens bij. Immers, twee weken eerder 
kwam nog het bericht dat de winst van het 
industriële conglomeraat met 11 procent 
naar 6,3 miljard euro is gestegen! Siemens 
zag daardoor ruimte om voor de aandeel-
houders een forse dividendverhoging voor 
te stellen. De vestiging van Siemens in Hen-
gelo draait bovendien zeer goed en is winst-
gevend. Er is geen gebrek aan opdrachten. 
Waarom dan deze vestiging sluiten?  

Door snel te reageren wist de SP in korte 
tijd iedereen te mobiliseren. In de gemeen-
teraad dienden ze een gezamenlijke motie 
in voor behoud van Siemens in Hengelo. 

Deze motie werd direct gesteund door het 
gemeentebestuur. Vanaf dag één konden 
bewoners tekenen voor hun steun en stelde 
de SP het meteen in de Tweede Kamer aan 
de orde, die daarop de minister om actie 
vroeg. De minister moest wel met een 
actieplan komen om de banen in Hengelo te 

Jan Heerdink, sinds jaar en dag actief voor de SP, was jarenlang werknemer bij 
Stork: ‘Deze overval van Siemens doet sterk denken aan wat er gebeurde in 2000 
toen de directie van Delaval aankondigde om de voorloper van Siemens te slui-
ten. Door massaal verzet van werknemers, vakbonden, de Hengelose bevolking 
en de landelijk directeur Colin Pearson bleef het bedrijf open en de honderden 
arbeidsplaatsen behouden. Daar gaan we ook weer voor bij Siemens. Onze strijd 
gaat dus door. Volop!’

ACTIE VOOR BEHOUD 
SIEMENS MAAKT 
ZEKER KANS

SP-GEMEENTERAADSLID VINCENT MULDER OVER HET HENGELOSE ZIEKENHUIS

houden. Wekelijks staat de SP op markt-
dagen bij de beren en de viskramen op de 
markt om steun van de bevolking te vragen. 
Die is dan ook massaal. We gaan door met 
actievoeren totdat Siemens voor Hengelo 
is gered. Steun ook het verzet via www.
hengelo-in-actie.nl •

Op 16 november werden werknemers 
van Siemens in Hengelo plotseling 
overvallen door een mailtje van de 
hoofddirectie in Duitsland. In het 
kader van de wereldwijde reorganisatie 
van Siemens zouden er banen moeten 
verdwijnen. Siemens in Hengelo zou ge-
sloten moeten worden. Er werken meer 
dan 600 mensen. 

Ook de gezamenlijke Hengelose huisartsen 
zijn daar duidelijk over. Hun woordvoerder 
Eddy Rijk: ‘We zijn al vier jaar bezig om in 
het Hengelose ziekenhuis een huisartsen-
post te vestigen direct naast de spoedei-
sende hulp en hebben daar een getekende 
overeenkomst met het ziekenhuis over. Ook 
het ZGT Hengelo heeft zo’n basisvoorzie-
ning nodig. We moeten af van steeds maar 
grotere schaal, er bestaat ook zoiets als de 
menselijke maat.’

Het besluit over het voortbestaan van de 
spoedeisende hulp in Hengelo wordt door de 
ziekenhuisdirectie naar volgend jaar voor-
uitgeschoven. Mulder: ‘Zonder het duidelijke 
verzet van de Hengelose bevolking was het 
besluit waarschijnlijk al lang genomen. Dit 
betekent dat we terrein hebben gewonnen. 
En dus gaan we vastberaden door met onze 
strijd voor het behoud van een volwaardig 
basisziekenhuis in Hengelo.’ • Vincent Mulder spreekt namens de actievoerders de Raad van Bestuur van het ZGT toe.
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Het komend jaar spreekt de SP met 1 miljoen 
mensen. In honderden buurten, bedrijven en 
scholen. Om ons land te verbeteren. Van veilige 
buurten tot goede zorg zonder eigen risico.

Van betere buslijnen tot goed onderhouden 
woningen. Samen kunnen we wat gisteren nog 
onmogelijk leek vandaag realiseren. 1 ding staat 
vast: vooruitgang voor velen komt niet uit de 
lucht vallen.

Daar zullen we samen voor moeten knokken. 
En dus hebben we uw hulp nodig.

Doet u mee?

Met vriendelijke groet, 

Emile Roemer

STEUN 
ONS!  

Meld u aan op sp.nl/word-lid

SP-lid bent u al voor € 5 per kwartaal.

Geen internet? Bel (088) 243 55 40

naam  

adres en huisnr. 

postcode en woonplaats  

email 

telefoonnummer 

De SP wil 1 miljoen mensen spreken in 300 buurten. Wilt u ook meedoen om 
uw buurt te verbeteren? Ga dan naar doemee.sp.nl

Of vul uw gegevens in en dan nemen wij snel contact met u op. 

Stuur deze bon op naar: SP, Antwoordnummer 407, 3800 VB Amersfoort

  Ik wil lid worden van de SP

VOORUITGANG VOOR ELKAAR


