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Met als speciale gast: Ron Meyer, partijvoorzitter 
van de SP. Ron zal spreken over zijn boek 
Grip, dat gaat over de staat van ons land, over 
gemeenschapszin en solidariteit, opgetekend 
aan de hand van zijn gesprekken met honderd 
maatschappelijke leiders in Nederland. 

Iedereen is van harte welkom! Aanvang 20.00 uur 
(zaal open 19.30 uur). Toegang is gratis, met een 
drankje en er is muziek!

 › Ron Meyer, voorzitter van de SP, komt 
14 januari naar Hengelo. Je hebt zijn boek 
Grip gelezen. Wat sprak jou daarin het 
meest aan?
‘De ondertitel van het boek – De staat van 
ons land – geeft goed aan waar het over gaat. 
Waarom zijn de dingen in Nederland zoals 
ze zijn? Ron laat zien dat dat het resultaat 
is van de al decennialang voortdurende 
neoliberale koers waarbij marktwerking als 
de oplossing voor alles wordt gezien. Met 
helaas grote gevolgen voor onze onderlinge 
solidariteit. Mooi is dat de kritiek op het 
neoliberalisme ook door een liberaal als 
Jan Terlouw wordt geuit, die bijvoorbeeld 
stelt dat het kapitalisme het klimaat heeft 
verwoest.’

 › Is het een boek waar we in Hengelo ook 
wat mee kunnen?
‘Het is voor onze gemeente van groot belang 
dat onze inwoners betrokken zijn bij alles in 
de stad. De stad is immers van de inwoners. 
Ron’s boek laat zien dat als mensen iets 
wezenlijks willen veranderen, ze sámen op 
moeten staan. Huurders die bijvoorbeeld 
samen in actie komen voor betere wonin-
gen. Of mensen die gezamenlijk initiatief 
nemen tot een groenere woonomgeving, 
skaters die een mooi skatepark willen. Veel 
Hengeloërs stonden op toen Siemens haar 
vestiging wilde sluiten. Door die druk kon 
het bedrijf VDL in het gat springen dat 
Siemens achterliet. En zo zijn de banen voor 
Hengelo behouden.’ 

SP-wethouder Mariska ten Heuw

KOM OOK!
MAANDAG 14 JANUARI:  

NIEUWJAARSBIJEENKOMST  

VAN DE SP IN METROPOOL

‘ALLES UIT DE KAST OM TE   
 VOORKOMEN DAT KINDEREN  
 IN ARMOE OPGROEIEN’
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 › Sinds het voorjaar van 2018 ben je 
opnieuw wethouder, voor een derde 
periode nog wel! Het college van 
burgemeester en wethouders is echter wel 
van samenstelling veranderd.
‘Dat klopt. We werken nu samen in de coali-
tie met D66, VVD en ProHengelo. Ongeacht 
met wie je samenwerkt is het van belang dat 
je met z’n allen een goed coalitieprogramma 
maakt. Daarin staat wat de belangrijkste 
opgaven zijn waar je gezamenlijk aan wilt 
werken, en waar iedere partij zijn eigen ac-
centen kan leggen.’

 › Wat zijn de belangrijkste opgaven voor 
Hengelo als het aan de SP ligt?
‘Dat is met stip op één: hoe houden we Hen-
gelo sociaal? Helemaal nu we vanuit Den 
Haag voor de uitvoering van de Jeugdzorg 
en de Wet maatschappelijke ondersteuning 
niet genoeg geld krijgen. Helaas is Hengelo 
geen rijke gemeente, dus we kunnen niet 
structureel spaargeld hiervoor beschikbaar 
te stellen. Dat betekent keuzes maken. Ik zal 
niet ontkennen dat ik dat best lastig vind.’

 › Leg eens uit...
‘Keuzes maken betekent vaak ook dat din-
gen veranderen. Mijn ervaring is dat mensen 

verandering vervelend vinden, zeker in de 
zorg. Maar iedereen mag van mij aanne-
men dat ik mijn uiterste best doe om het 
zorgaanbod en het sociaal beleid in Hengelo 
fatsoenlijk te houden.’ 

 › Welke opgaven zijn er nog meer naast de 
zorg?
‘We moeten aan de slag met de binnenstad. 
Ook de duurzaamheidsagenda is zeer be-
langrijk. Op beide onderwerpen moeten de 
komende jaren flinke stappen worden gezet. 
Dat is best lastig, want de gemeente is daarin 
ook afhankelijk van veel andere instanties.’ 

 › Onlangs zei iemand in de krant: ‘Als je 
in Hengelo tot de minima behoort, word 
je goed geholpen.’ Dat is toch een groot 
compliment?’
‘Jazeker! Ik ben er trots op dat de Henge-
lose gemeenteraad pal staat voor een goed 
minimabeleid voor zowel volwassenen als 
kinderen. We hebben een heel uitgebreid 
kindpakket met veel voorzieningen. Er 
is vaak structureel te weinig geld in een 
gezin om rond te komen. 70 procent van de 
kinderen die in armoede opgroeien, heeft 
werkende ouders. Het is dus zeker niet zo 
dat alleen mensen met een uitkering het 

Samen met de bewoners van twee flats 
van de Hengelose Es is de SP de strijd 
aangegaan met een beleggingsmaat-
schappij en een beheermaatschappij. 
Deze bedrijven hebben de woningen 
van Welbions gekocht om ze te verhu-
ren aan mensen die niet in aanmerking 
komen voor een sociale huurwoning. 
SP-raadslid Vincent Mulder: ‘Hier zie je 
wat er gebeurt als sociale huurwonin-
gen worden verkocht aan marktpartijen. 
Vastgoedcowboys zien de huurwonin-
gen als beleggingsobjecten met grote 
winstmarges.’

De beleggingsmaatschappij bleek een 
postbusfirma, met uiteindelijk een Liba-
nese zakenman aan het roer. De beheer-
dermaatschappij ACM bleek uit te blinken 
door slechte communicatie. Een vertraagde 
oplevering, slecht afgewerkte muren, kozij-
nen, plinten en trappen leverden de nieuwe 
bewoners torenhoge kosten op. Na een 
eerste protest werd hun een halve maand-
huur teruggegeven, maar de bewoners eisen 
nu echte compensatie van de kosten. SP-
raadslid Vincent Mulder licht toe: ‘Huurders 

FLATS IN DE HENGELOSE ES: 
HUURDERS STAAN OP TEGEN BELEGGERS

betalen de prijs door slecht beheer, slecht 
onderhoud en hoge huren. Gelukkig heb-
ben de nieuwe bewoners zich razendsnel 

verenigd en is een bewonerscommissie 
gevormd die de strijd aanbindt met de  
belegger, gesteund door de SP.’  •

moeilijk hebben. De kloof tussen arm en 
rijk neemt nog steeds toe in ons rijke land. 
In Hengelo haalt dit college alles uit de kast 
wat mogelijk is om dit tegen te gaan.’  

 › Waar maakt de SP verder verschil? 
‘Op een heleboel punten. In het bestuur van 
de Sociale werkvoorziening SWB zorgen 
we voor eervol werk voor veel mensen 
met een arbeidsbeperking. Ook is de SP 
voor de bouw van meer koopwoningen, 
maar tegelijk willen we de voorraad sociale 
huurwoningen op peil houden. Zo hebben 
we ingezet op het omvormen van bedrijfs-
gebouwen naar appartementen, met name 
in de binnenstad. Dat heeft geleid tot mooie 
appartementen in het voormalige gebouw 
van de Raad van Arbeid en de Telgenflat. 
Dat gaat ook gebeuren met het voormalige 
Arbeidsbureau. En in Hart van Zuid worden 
er binnenkort woningen gebouwd, wat ons 
betreft sociale huur. Herbestemming van 
industrieel erfgoed staat bij de SP in Hengelo 
centraal. Denk bijvoorbeeld ook aan het 
Industrieplein waar binnenkort een prachtig 
skatepark verrijst dat ongetwijfeld heel veel 
jongeren zal trekken. Daar hebben we jaren-
lang voor geknokt. Da’s typisch SP!’ •
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SP-raadslid Vincent Mulder: ‘Vastgoedcowboys zien de huurwoningen 
als beleggingsobjecten met grote winstmarges.’



Kinderen die in armoede opgroeien, 
dat mag niet gebeuren. Daarom heeft 
de gemeente Hengelo besloten alles op 
alles te zetten om dat te voorkomen. 
Wat betekent dat?

KINDPAKKET 
In Hengelo kan het kindpakket worden 
aangevraagd door ouders die een inkomen 
hebben tot 120 procent van het bijstandsmi-
nimum. Binnenkort wordt het kindpakket, 
als het aan de SP ligt, ook beschikbaar voor 
kinderen van ouders die in een schuldsane-
ring zitten. Het kindpakket bestaat uit heel 
veel voorzieningen voor kinderen: bijvoor-
beeld een tegemoetkoming in de schoolkos-
ten, een computer, fiets, zwemles, kleding 
en sport. Deze voorzieningen kunnen los 
van elkaar worden aangevraagd. Ouders 
kunnen voor hun kinderen tot en met 17 jaar 
een kindpakket aanvragen. Dat kan bij de 
balie van de sociale dienst, of digitaal via: 
hengelo.nl/gemeentebalie/kindpakket of 
mijnwerkeninkomen.nl •

ARMOEDE BIJ 
KINDEREN VERBODEN

Woningcorporatie Welbions stuurde 
vorig jaar de bewoners van de kleine 
woningen in de Bloemenbuurt een 
zoveelste brief waarin stond dat de 
aangekondigde sloop voorlopig niet 
door zou gaan. Maar begin november 
kwam eindelijk de bevestiging dat  
22 van de 38 kleine woningen in deze 
groene buurt gerenoveerd gaan worden! 

Dat is een groot succes, in de eerste 
plaats voor de bewoners die de strijd 
aangingen tegen de al meer dan tien 
jaar geleden aangekondigde sloop. Het 

ACTIE VOEREN LOONT OPNIEUW: 
BETAALBARE HUISJES 
BLOEMENBUURT WORDEN 
OPGEKNAPT!

betekent ook succes voor Ookbions, de 
huurdersbelangenorganisatie, en voor 
Stichting Erfgoed Hengelo, die deze 
‘zusterwoningen’ en ‘bejaardenwoningen’ 
met ruw gebakken baksteen wil behouden. 
Uiteindelijk wist de SP de gemeenteraad 
zover te krijgen dat een meerderheid, met 
daarin ook de VVD, deze typische woningen 
wilde houden. En ten slotte betekent het 
ook succes voor Welbions zelf, die hiermee 
een wens van heel veel mensen realiseert: 
behoud van goede betaalbare en bovendien 
typisch Hengelose woningen. •

GEEN SLOOP IN DE NIJVERHEID!
Woningcorporatie Welbions bleek  
vrijwel in stilte besloten te hebben om 
107 woningen in de prachtige vooroor-
logse wijk de Nijverheid te gaan slopen. 
Het gaat om woningen in de Maria-
straat, Geerdinksweg, Wilderinksstraat 
en de Krabbenbosweg. Onderzoek door 
de SP toonde echter aan dat een groot 
deel van de bewoners renovatie van de 
woningen wil in plaats van sloop. 

Met een aangenomen SP-motie in de 
gemeenteraad werd dit voornemen van 
Welbions doorkruist: er komt geen sloop 
van deze betaalbare woningen! Ook de lan-
delijke Erfgoedvereniging Bond Heemschut 
en het Cuypergenootschap kwam met bijval 
om deze prachtige karakteristieke arbeiders-
woningen te behouden. SP-raadslid Vincent 

Mulder: ‘Laat Welbions eerst maar eens be-
taalbare huurwoningen bijbouwen, bijvoor-
beeld aan de Elisabethstraat waar al tien jaar 

geleden de woningen zijn gesloopt, voordat 
ze weer plannen maken om opnieuw te gaan 
slopen.’ •

Ouders kunnen voor hun kinderen tal van 
voorzieningen aanvragen.



Sluit je nu aan bij onze beweging en word Vriend voor Rechtvaardigheid. 
Je ontvangt dan belangrijk nieuws van Lilian en de SP. En je krijgt een gratis 
welkomstpakket thuisgestuurd! 

Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel op naar: SP, Antwoordnummer 407, 3800 VB Amersfoort

naam  

email 

telefoon 

postcode  huisnummer 

  Ik wil lid worden van de SP
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In maart zijn er verkiezingen. Dan 
kunnen we een belangrijke keuze 
maken: kiezen we voor de macht 
van het grote geld of kiezen we 
voor verandering? Kiezen we voor 
Rutte of voor rechtvaardigheid?

Samen kunnen we opstaan voor 
een rechtvaardige samenleving. 
Dat is hard nodig! Want een 
samenleving waarin miljarden 
worden weggegeven aan 
multinationals, terwijl onze zieken - 
huizen moeten sluiten, is niet 
rechtvaardig.

Eén ding weet ik zeker: met de 
politiek van Rutte zal er geen 
rechtvaardigheid zijn. Daarom is 
mijn keuze helder.

De jouwe ook? 

Lilian Marijnissen
Fractievoorzitter SP

RUTTE OF  
RECHTVAARDIGHEID
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