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VOORWOORD
De SP Zevenaar wil de gemeente een sociaal gezicht geven en er voor u zijn. Wij staan voor goede 
voorzieningen, een volwaardige en betaalbare gemeente die kansen biedt aan de mensen die het goed 
gaat en rekening houdt met de mensen die te maken krijgen met tegenslagen. 

De gemeente Zevenaar is een prachtige gemeente om in te wonen. Als centrumgemeente van de 
Liemers hebben wij een levendig hart met veel voorzieningen, zoals een aantrekkelijk winkelcentrum, 
een druk bezochte weekmarkt, een uitgaanscentrum, een bioscoop, een theater, een museum, en een 
volksuniversiteit. Daarnaast is Zevenaar, gelegen aan de A12 (en binnenkort A15) en met een mooie en 
toeristisch aantrekkelijke omgeving, een aantrekkelijke plaats voor bedrijven en dus werkgelegenheid. 
Daarbij behoort Zevenaar tot de gemeentes met de laagste woonlasten van heel Nederland.

Echter, de gemeente Zevenaar heeft de laatste jaren een tijd van grote veranderingen achter de rug: van 
de luxe van de NUON-gelden naar de tijden van het nemen van de verliezen op de grondexploitaties van 
Groot Holthuizen en andere ontwikkelingsgebieden. De afgelopen jaren hebben zich dan ook gekenmerkt 
door grote bezuinigingen. 

En er is door de raad besloten de verhuizing van het gemeentehuis naar het BAT-terrein door te zetten. 
De SP was de enige partij die van begin af aan hier tegen is geweest, en heeft gewaarschuwd voor de 
gevolgen van een te dure verhuizing. Wij houden onze twijfels over de gevolgen van het verdwijnen van 
het oude raadshuis (met carillon) en de invulling van het terrein in concurrentie met de gemeentelijke 
ontwikkelingslocaties. De invulling van het Raadhuisplein, de concurrentie van een nieuw te bouwen 
winkellocatie op deze plek met de bestaande centrumondernemers en winkelstraten.

De veranderingen blijven komen. Vanuit het rijk krijgen de gemeentes er vier grote taken bij: taken 
vanuit de AWBZ wat betreft zorg voor ouderen en gehandicapten, jeugdzorg, passend onderwijs en 
de participatiewet (WWb, WsW, Wajong, en reïntegratie). En allen gaan gepaard met forse kortingen. 
Daarnaast wordt er flink gekort op de huishoudelijke hulp in de WMO. Wij zien maatwerk als oplossing 
voor deze uitdaging. Wat heeft iemand daadwerkelijk nodig aan hulp. Participatie is prima, maar mag 
geen verplichting tot het geven van hulp aan buren worden.

Het doortrekken van de A15 zal ook gevolgen hebben voor het verkeer in Zevenaar. Het sluiten van de 
aansluiting op de A12 bij de Griethse Poort heeft voor ons onaanvaardbare consequenties. Wij zien het 
verkeersinfarct op de Arnhemseweg niet zitten, nog afgezien van de noodzakelijke aanpassingen en de 
consequenties voor de bewoners in aanliggende wijken. Wij willen van de Arnhemseweg geen halve 
snelweg maken.



Ons doel is de inwoners van Zevenaar te laten wonen in een gemeente die geeft om de mensen, waar 
mensen zich thuis voelen en zich welkom voelen. Een gemeente die zich onderscheidt met voorzieningen 
als een theater, een museum en een volksuniversiteit. Maar ook om verantwoord beleid te voeren met een 
sluitende begroting en daarbinnen sociale keuzes te maken. SP Zevenaar kiest voor een aantrekkelijke 
gemeente met voorzieningen.

De gemeente Zevenaar heeft afgelopen jaren onevenredig veel moeten bezuinigen op de verliezen op 
aangekochte gronden en grondexploitaties, gestimuleerd door de stadsregio en de provincie. Beiden 
zullen hun verantwoording moeten nemen en bijdragen in de verliezen die Zevenaar heeft genomen.

De SP Zevenaar wil een goede toekomst voor de inwoners van Zevenaar, gebaseerd op een sociale 
samenleving. Dat betekent een samenleving die gebaseerd is op mee kunnen doen in en met de 
samenleving, betalen naar vermogen en zorgen voor elkaar. 

Onze speciale zorg ligt bij kinderen die opgroeien in gezinnen met een laag inkomen, en wij willen hen 
een eerlijke kans geven in de maatschappij. Mee kunnen doen in de sportvereniging en hen goede 
kansen te bieden voor de toekomst.

Hier staan we voor en daar gaan we voor.
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BESTUUR
 > Raadsledenvergoeding kan met 20% omlaag. 

 > Om de inwoners te betrekken bij belangrijke besluiten wil de SP Zevenaar een raadgevend 
referendum mogelijk maken. 

 > Minder ambtenaren door efficiënter werken en samenwerken/herindelen. 

 > SP Zevenaar is voorstander van een fusie van Duiven, Westervoort, Rijnwaarden en Zevenaar tot één 
Liemerse gemeente. Samen staan we sterk in de grote taken die op de gemeentes afkomen:Transitie 
jeugdzorg, Participatiewet en de overdracht AWBZ-taken. Voorwaarde om tot een herindeling 
over te gaan, is de instemming van de inwoners in een raadgevend referendum. Na een eventuele 
herindeling zullen in alle grote kernen servicepunten van de gemeente aanwezig moeten blijven. 

 > Meer invloed in Gemeenschappelijke Regelingen. Als de raad wil dat een gemeenschappelijke 
instelling andere regels hanteert voor inwoners van Zevenaar dan voor de inwoners van andere 
gemeentes, dient de dienst dit uit te voeren.  

 > Open source software wordt in de Liemerse gemeenten de standaard. Commerciële software wordt 
alleen aangeschaft als aangetoond wordt dat er geen open source alternatieven zijn of dat open 
source door aanvullende kosten bewezen duurder is.
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OPENBARE INRICHTING
 > Groenvoorzieningen: liever een zwembad dan een mooi strak plantsoen om de hoek. Daarbij willen 

we geen kapitaalvernietiging: minimaal onderhoud met behoud van kwaliteit in de toekomst. 

 > Straatverlichting: investeer in de toekomst. Wij willen meer LED-verlichting toepassen voor de 
openbare verlichting. 

ECONOMIE
 > Voor Zevenaar is het MKB de motor van de economie. Wij willen zorgen voor een optimaal 

vestigingsklimaat voor kleine en middelgrote bedrijven die schoon en duurzaam werken. Dit door 
koopzondagen te beperken en rekening te houden met het MKB bij het bepalen van gemeentelijke 
regelingen. De kleine ondernemer wordt naar ons inzien te snel vergeten. 

 > Het centrum van Zevenaar heeft regionale aantrekkingskracht. De middenstand moet versterkt 
worden om in deze moeilijke tijden het hoofd boven water te kunnen houden en te kunnen groeien. 

 > Wij zorgen voor optimale bereikbaarheid in het gemeentelijke wegennet voor bewoners en 
werknemers zonder daarbij de belangen van omwonenden uit het oog te verliezen. De aansluiting op 
de A12 bij de Griethse Poort moet daarom open blijven.  

 > Bedrijven moeten actief benaderd worden om mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt in 
dienst te nemen. 

 > De horeca speelt een belangrijke rol in het behoud van jongeren in Zevenaar, zowel als bezoeker als 
in de rol van werknemer. Daarom zullen wij ons inzetten voor een actieve rol van de horeca bij het 
organiseren en faciliteren van activiteiten. 

 > Ook voor nevendiensten zoals taxibedrijven dient de gemeente mee te denken in een faciliterende rol. 
Wij willen een taxistandplaats in de Wittenburgstraat. 
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WONEN
 > Baston Wonen laat het afweten. Wij willen dat de gemeente zijn eigen  

gemeentelijk woonbedrijf begint voor de bouw van betaalbare huurwoningen.  

 > Daarbij mogen jongeren, een- en tweepersoons huishoudens niet vergeten worden. Ook voor 
deze doelgroepen dient voldoende betaalbare huisvesting te komen. Ook in de dorpen, om de 
leefbaarheid, de voorzieningen en de scholen te behouden. 

 > Er moet daarnaast op korte termijn een oplossing komen voor betaalbare huisvesting van jongeren 
en een- en tweepersoons huishoudens. Hiertoe kunnen overtollige leegstaande kantoren en 
industriepanden omgebouwd worden. 

 > Er worden woningen vrijgehouden voor noodopvang en urgente gevallen. 

 > De gemeente zet projecten op om met ontwikkelaars betaalbare woningen (tot 140.000 EUR) te 
bouwen op Groot Holthuizen en andere gemeentelijke gronden. Alle partijen zullen hier op moeten 
inleveren: gemeente en ontwikkelaar.  

 > De gemeente past haar woningbouwbeleid aan, rekening houdend met de bevolkingskrimp die 
de komende decenia op ons af gaat komen. Doorgaan met verdere nieuwbouwplannen gaat in 
de toekomst zorgen voor leegstand en verloedering. De gemeente moet haar verliezen op het 
grondbeleid nu nemen. Een manier om hierop voouit te lopen is door levensloopbestendig te gaan 
bouwen.
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KLEINE KERNEN, WIJKEN EN BUURTGERICHT WERKEN
 > Leefbaarheid van kleine kernen is een groot goed. Wij zetten ons in voor het behoud van 

voorzieningen in de kleine kernen. De verhouding tussen investeringen in de kernen en de stad 
Zevenaar zal wel in balans moeten zijn. Daarom zetten wij ons ook in voor de ontwikkeling van de 
stadswijken, waarbij wij kijken naar de behoefte van de bewoners per wijk. 

 > In iedere wijk, kern of buurt dient een voorziening te zijn die is afgestemd op de samenstelling van 
de wijk. Bijvoorbeeld een speeltuin voor kinderen of een hangplek voor jongeren. 

 > In iedere wijk dient een hondenuitlaatterrein te zijn.  

 > Er dienen meer (omheinde) hondenlosloopterreinen te komen. Vooral in de stad Zevenaar, waar nu te 
weinig ruimte is om honden los te kunnen laten lopen en te kunnen laten spelen. 

DIERENWELZIJN
 > De uitspraak: “De beschaving van een samenleving valt af te meten aan de wijze waarop ze omgaat 

met dieren” van Mahatma Gandhi (1869-1948) is inmiddels de inspiratie voor vele personen 
en organisaties. De SP in Zevenaar wil daarom juist dat bij het streven naar een menswaardige 
en sociale samenleving aandacht is voor dierenwelzijn. Wet- en regelgeving moet niet alleen 
goed toegepast worden, ook de handhaving moet deugen. Dierenwelzijn mag geen sluitpost zijn. 
Dierenwelzijn moet op orde zijn. Wij willen dat ook de gemeente Zevenaar een Dierenwelzijnsnota 
krijgt. 
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VERKEER
 > De aansluiting op de A12 bij de Griethse Poort moet open blijven na de aanleg van de  

doorgetrokken A15. 

 > De rotonde Oude Doesburgse Weg/Noordeinde moet er komen! 

 > Parkeerproblemen die ontstaan zijn door de invoering van het betaald parkeren dienen soepel en in 
overleg met bewoners te worden opgelost. Hierin dienen bewoners een grotere stem te krijgen. 

 > Het doortrekken van de A15 mag alleen met minimale milieuoverlast van bewoners. Zevenaar staat 
sterk voor het belang van bewoners van buurgemeentes als Duiven en Lingewaard. De SP gaat ook 
nog steeds voor een tunnel onder het Pannerdens kanaal. 

 > Onderhoud van wegen en trottoirs worden tegen minimale kosten uitgevoerd. Dus uitstellen zolang 
dit financieel verantwoord is. Dit mag echter nooit ten koste gaan van de veiligheid. Verzakte stoepen 
en gladde wegen dienen op korte termijn hersteld te worden. We betalen dit door wegen die aan 
onderhoud in de planning al aan de beurt zijn, maar technisch (en veilig) nog een tijdje mee kunnen, 
uit te stellen. 

 > Om Babberich en de ringwegen in Zevenaar te ontlasten moet het Witte Kruis worden doorgetrokken 
naar de nieuwe aansluiting op de A12 bij Hengelder.  

 > De dorpsstraten willen wij verkeersluw en veilig maken en houden.





VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018

ZEVENAAR

VOOR DE VERANDERING

17

OPENBAAR VERVOER
 > De SP maakt zich sterk voor toiletten in de treinen Arnhem-Winterswijk/Doetinchem. 

 > De SP zet zich in voor dubbel spoor Zevenaar-Doetinchem.  

 > De overweg Stationsplein moet open blijven. 

 > SP Zevenaar zet zich in voor meer geluidswerende maatregelen langs het bestaande, en toekomstige 
spoor.

DUURZAAMHEID EN MILIEU
 > Meer energiebesparing in openbare gebouwen door toepassing van o.a. meer zonnepanelen.  

 > Bevordering biomassa-centrales, beter benutten van de biomassa-centrale in Groot Holthuizen voor 
verwarming van gemeentelijke gebouwen (het nieuwe gemeentehuis) en bedrijven. 

 > Wij zijn voorstander van duurzame energie en sluiten de bouw van windmolens niet uit. Hierbij 
moeten de inwoners van Zevenaar dan de kans krijgen om te participeren in dit soort projecten. 

 > Geen megastallen in de gemeente Zevenaar. 

 > Het buitengebied mag geen museum worden. De gemeente werkt mee aan nieuwe initiatieven en 
ontwikkelingen als deze in te passen zijn in de agrarische functie van het gebied. Een boerencamping 
of een winkel met eigen of streekproducten moet mogelijk blijven. Met het uitbreiden van woningen 
gaan we voorzichtig om: in principe nee, tenzij dit toegevoegde waarde heeft. Tijdelijke kangoeroe-
woningen, waarbij ouders met een zorgvraag een tijdelijke woning op het terrein van hun kinderen 
plaatsen, juichen wij toe.  
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WERK, INKOMEN EN MINIMABELEID
 > SP Zevenaar is tegen de verplichte tegenprestatie voor het krijgen van een uitkering. Verplichte 

onvrijwillige arbeid die niet gericht is op het krijgen van een volwaardige baan vinden wij 
onaanvaardbaar. Zeker bij commerciële bedrijven.  

 > Bij de invulling van een verplichte tegenprestatie willen wij er voor zorgen dat dit recht doet aan 
onze kernwaarden: menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. Voor ons geldt: een 
tegenprestatie is geen taakstraf en geen dwangarbeid. 

 > Waar we wel voor staan is een volledige inzet van de gemeente en de uitkeringsgerechtigden om 
mensen terug te laten keren op de arbeidsmarkt. Mensen dienen gemotiveerd mee te werken aan het 
verbeteren van hun kansen op de arbeidsmarkt. Als zij hiervoor arbeid verrichten dan hoort daar een 
passende beloning bij. 

 > Mensen die in de schulden raken dienen snel geholpen te worden. Wachtlijsten voor de 
schuldhulpverlening dienen ruim binnen de wettelijke termijn te blijven om de schulden niet te ver 
te laten oplopen. Mensen die het schuldhulpverleningstraject in gaan dienen gemotiveerd te zijn 
op definitief uit hun schuldenpositie te komen en te blijven. Wij willen de schuldhulpverlening niet 
uitbesteden aan een derde partij. 

 > De voedselbank hoort niet thuis in een land als Nederland. De gemeente zet zich in voor een 
fatsoenlijk en sociaal armoede- en minimabeleid. Desondanks moet de gemeente de voedselbank 
ondersteunen zolang deze nodig is.  

 > De participatiewet zal grote gevolgen hebben voor de gemeente en Presikhaaf Bedrijven (de sociale 
werkvoorziening). De werknemers mogen niet de dupe worden van deze veranderingen.  

 > Presikhaaf Bedrijven zal onder scherp toezicht gezet moeten worden. Er zijn de nodige voorbeelden 
van vergelijkbare bedrijven die geen verlies draaien. Dus moet dit voor Presikhaaf Bedrijven ook 
mogelijk zijn. 

 > Kinderen uit een gezin met een minimum inkomen dienen alle kansen te krijgen om volwaardig 
aan de samenleving te kunnen deelnemen. Deze kinderen dienen te kunnen deelnemen aan 
sportverengingen  en culturele activiteiten.  

 > Om een armoedeval te voorkomen komt hiervoor een ruime marge met getrapte ouderlijke bijdrage 
om ook kinderen uit gezinnen die net buiten de boot vallen tegemoet te komen.
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JONGEREN
 > Jongerencentrum 4All is met veel subsidie gerealiseerd. Wij willen dit jongerencentrum intact 

houden. Jeugdhulpverlening zonder dat de jeugd een eigen plek heeft is gedoemd te mislukken. 

 > Jeugdwerkeloosheid is een groot probleem voor de gemeente en de regio. Alleen samenwerking met 
bedrijven in de regio kan daar nu een rol in spelen. De gemeente moet daar in onze visie faciliterend 
in zijn. 

ONDERWIJS
 > De jeugd is de toekomst. Onderwijs is meer dan lesgeven alleen. Zevenaar zorgt voor goede 

huisvesting van scholen met een gezond binnenklimaat en een inspirerende omgeving. Verouderde 
schoolgebouwen dienen op korte termijn vervangen of gerenoveerd te worden. 

 > De NME (Liemers Centrum voor Natuur- en Milieu Educatie) blijven we ondersteunen. We zien in de 
NME een regierol weggelegd voor het coördineren van andere activiteiten, zoals de kinderboerderij 
bij Rosorum. Leerlingenvervoer moet maatwerk worden. 

 > De gemeente ondersteunt de scholen (op alle nivo’s) met de de bestrijding van pesten, cyberpesten 
en het ontwikkelen van een protocol ‘sociale media’ om de gevaren en ethische aspecten daarvan 
onder de aandacht te krijgen en onderdeel te maken van de lessen. 

 > De gemeenten vraagt de scholen hoe ze denken om te gaan met de krimp, waarmee we in de 
toekomst onvermijdelijk te maken krijgen.

CULTUUR
 > Zevenaar is het centrum van de Liemers. Daarom moeten we onze bestaande voorzieningen, 

zoals het museum, theater, volksuniversiteit, bibliotheek, zwembad, NME, kinderboerderij en 
jongerencentrum 4All behouden. Als extra geld nodig is om voorzieningen te laten voortbestaan, 
moet dat hiervoor vrijgemaakt worden. Het aanbestedingsvoordeel (dat ontstaat als een aannemer 
het gemeentehuis goedkoper kan bouwen dan was begroot) willen wij dan ook besteden aan deze 
voorzieningen. We leven nu eenmaal in een tijd waarin dat wat verloren gaat, waarschijnlijk niet meer 
terug komt. 

 > Wij staan positief tegenover clustering van de culturele instellingen, mits zij hier zelf een goede weg 
in kunnen vinden.
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ZORG EN WELZIJN
 > Onze basisprincipes in de zorg gelden voor alle vormen van zorg: ouderenzorg, jeugdzorg, 

gehandicapten zorg, etc. Alle ketenpartners in de zorg worden geacht deze basisprincipes 
onderschrijven: 
 * mensen houden de regie over hun eigen leven  
 * indien dit niet mogelijk is (dementie, kinderen, geestelijk gehandicapten) dan ligt de regie   
    indien mogelijk bij een gezinslid (familielid) 
 * wijkgericht werken, inzet van vrijwilligers en het eigen netwerk mag niet leiden tot  
    onvoldoende toegang tot ter zake deskundige medewerkers (orthopedagogen, logopedisten, 
    pedagogen, psychologen, ergotherapeuten e.d. 
 * diagnoses worden alleen gesteld door daartoe gekwalificeerde mensen (BIG geregistreerd)  
 * mensen hebben toegang tot een onafhankelijke ombudsfunctie of klachtenregeling 

 > Daarnaast zullen wij stimuleren dat de gemeente in haar aanbestedingsprocedures richtlijnen 
opneemt opneemt zodat: 
 * medewerkers een fatsoenlijk loon verdienen, passend bij de verantwoordelijkheden en het  
    opleidingsnivo wat vereist is 
 * om de toename van tijdelijke contracten een halt toe te roepen, eisen we dat een vast    
    percentage van de medewerkers in de thuiszorg een vast contract moeten hebben 
 * excessieve beloningen aan de top worden tegengegaan 
 * overbodige managementlagen en overbodige adviesfuncties aan de orde worden gesteld 

 > Wijkgericht werken is prima, zolang de professionaliteit van de benodigde zorg maar gewaarborgd 
is. Wij willen één aanspreekpunt in de wijk, wijkgerichte directe zorg, een professionele achtervang 
voor meer dan de simpele en dagelijkse problemen waar de wijkzorg mee te maken krijgt. Eerstelijns 
zorg door de gemeente regelen, tweedelijns zorg door een breed gedragen regio. 

 > Wijkteams voor zorg moeten de standaard worden. 

 > SP Zevenaar is voor maatwerk, niet meer voorzieningen dan nodig. Maar ook niet minder 
voorzieningen omdat bezuinigingen dat eisen. En meer voorzieningen als deze nodig zijn. Dat geldt 
voor alle WMO voorzieningen: leerlingenvervoer, rolstoelpool en de hulp in de huishouding. De 
gemeente moet leveren wat nodig is. Werknemers in de zorg, en met name die in de hulp bij het 
huishouden, dienen hun rechten te blijven behouden.  

 > Verdere uitkleding van het ziekenhuis is onaanvaardbaar. 

 > Jongeren mogen niet de dupe worden van overheveling van jeugdzorgtaken naar de gemeente.  
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SPORT
 > Sportverenigingen worden actief betrokken bij het bevorderen van sporten onder alle inwoners van 

Zevenaar. Jong en oud. Dit moet een win-win situatie worden: Zevenaarders sporten meer en de 
verenigingen krijgen meer leden. 

 > Bevorderen van beweging bij jongeren en ouderen stimuleren we met subsidies. Om minima in 
gelegenheid te stellen te kunnen sporten, ondersteunen wij dat met ons minimabeleid (Zevenaarpas). 

 > Het Lentebad zien wij als een basisvoorziening, deze willen wij niet privatiseren.

ZORG EN WELZIJN
 > Wij zijn voor het hergebruik van rolstoelen en scootmobielen, mits deze volwaardig functioneren en 

geschikt voor de mensen die ze krijgen. Het geld wat hiermee bespaard wordt kan ingezet worden 
voor persoonlijke zorg. 

 > Thuiszorg is meer dan poetsen: er moet ruimte zijn voor het noodzakelijke persoonlijke contact om 
ook het welzijn van de clienten te kunnen monitoren. 

 > Indien na een aanbesteding een andere aanbieder thuiszorg gaat leveren, dienen de medewerkers 
met behoud van hun arbeidsvoorwaarden door de nieuwe aanbieder te worden overgenomen. 

 > Voor zorgdiensten is een openbare aanbesteding niet verplicht. Wij willen liever lange 
termijnsafspraken maken met een zorgaanbieder.
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FINANCIËN
 > Zevenaar moet met behoud van voorzieningen een financieel gezonde gemeente worden. We doen dit 

door te bezuinigen op externe inhuur van dure onderzoeksbureaus en een hogere bijdrage te vragen 
aan mensen die het kunnen betalen. Zevenaar heeft veel goede voorzieningen en hoeft van de SP 
Zevenaar daarom niet tot de goedkoopste gemeentes van Nederland te horen. 

 > Met de bouw van woningen waar wel vraag naar is (sociale koopwoningen van maximaal €140.000,- 
(prijspeil 2013) en sociale huurwoningen ) zorgen we voor een snellere afname van grond in de 
gemeentelijke ontwikkelingen en daarmee voor minder verliezen op de grondexpliotatie. 

 > Het nieuwe gemeentehuis moet geen prestigeproject worden. Naar onze mening kon gemakkelijk het 
oude gebouw worden verbouwt voor een stuk minder geld. Wij blijven dan ook tegen de verhuizing 
naar de BAT locatie. 

 > Ontwikkeling van het BAT-terrein mag alleen met woningen die niet concurreren met 
woningbouwprojecten van de gemeente Zevenaar. Wij pleiten voor de bouw van sociale 
huurwoningen en seniorenappartementen. 

 > Om in te kunnen spelen op de wettelijke verplichting van commerciële kostprijs voor gemeentelijke 
accommodaties, dienen alle gemeentelijke gebouwen te worden hergewaardeerd op een reële 
huurwaarde. Subsidies dienen op de aangepaste huur te worden bijgesteld. 

 > Wij willen geen zaken doen met ketenpartners waarvan het salaris van de bestuurder boven de 
Balkenendenorm ligt.
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NAWOORD
Wij geven met dit programma blijk van onze politieke inzichten en visie. Natuurlijk spelen we in dit 
programma in op actuele onderwerpen en de te verwachten ontwikkelingen. 

Maar, zoals wij afgelopen raadsperiode ook hebben laten zien, weten wij ook de SP gedachte uit te 
dragen en te vertalen naar nieuwe raadsvoorstellen en, in de vorm van moties en amendementen, vorm 
te geven aan onze politieke ideeën en gedachtegoed. 




