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.هذه الجريده تحتوي على معلومات هامة عن منطقتكم ٬ واوتريخت
SP .تدافع عن مصالح المواطنين

SP .هو ضد هدم أ لمنازل و مع الرعاية المناسبة للمواطنين
إذا كنت ال تستطيع قراءة فحاول أن تجد شخص ما يترجم لك. من المهم أن تقرأ هذة الجريده .

Bu gazete sizin mahalle ve Utrecht hakkında önemli bilgiler içermektedir. SP sosyal 
Utrecht ve sakinlerinin çıkarları için olduğunu savunuyor. SP in gorusu yıkıma karsi 
ve uygun bir bakım gerektigini savunuyor .Bunun icin bu yaziyi okumaniz onemlidir. 
Eğer okudugunuzu tam anlamiyorsaniz ,baska bir kisi tarafindan sizin icin tercume 
ettirin.
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een sociaal utrecht, 
het kan wél

“Als ik moet kiezen tussen een muziekpaleis dat miljoenen kost of goede thuiszorg voor  
ouderen, dan kies ik voor het laatste.” Aldus Tim Schipper, sinds 2006 voorzitter van de  
SP-fractie in de gemeenteraad. De SP wil een veel socialere koers dan het huidige gemeen-
tebeleid, zoals Tim aangeeft: “Naast het Muziekpaleis wil de gemeente een groot stadskan-
toor en een megabibliotheek bouwen, terwijl de regionale vogelopvang in Hoograven moest 
sluiten. Deze opvang kost 30.000 euro per jaar terwijl de prestigeprojecten tientallen miljoe-
nen gaan kosten. Een sociaal Utrecht, het kan wél. Het is gewoon een kwestie van kiezen.”

In deze krant kunt u lezen hoe het  
volgens de SP-Utrecht wél moet. 
Of het nu gaat om de veiligheid in 
de buurten, het onnodig slopen van 
betaalbare woningen, het aanpakken 
van huisjesmelkers, de luchtkwaliteit of 
de kwaliteit van de thuiszorg in Utrecht 
– de SP staat voor een andere, betere 
en vooral socialere koers dan het 
huidige gemeentebestuur. 

Doe Mee!
•  Wilt u een sociaal Utrecht?
•  Wilt u schone lucht inademen?
•  Wilt u dat ouderen goede 
 zorg krijgen?
•  Wilt u onveiligheid én aanpakken 
 én voorkomen?
•  Wilt u sociale woningbouw 
 behouden?
•  Wilt u dat studenten betaalbaar 
 kunnen blijven wonen?

Plak dan de poster achterop deze 
krant bij u voor het raam. En laat 
heel Utrecht weten dat een sociaal 
Utrecht wél kan. Wilt u meer posters 
of een speciale poster van een van 
de behandelde thema’s uit deze 
krant? Neem dan contact op met 
SP-Utrecht en ontvang een gratis 
poster thuis.

E utrecht@sp.nl
T (030) 286 11 84

“Veiligheid op straat krijg je alleen als je drie dingen tegelijk 
doet,” volgens SP-gemeenteraadslid Chris Baerveldt: “Eén: 
meer blauw op straat en in de wijk. Twee: goede en snelle 
preventie bij probleemjongeren. En drie: een goede, stabiele 
wijk waarin iedereen – ook jongeren – zich thuisvoelt. Dat 
laatste wordt nogal eens vergeten. Als je voortdurend wijken 
aan het slopen bent en iedereen maar heen en weer laat 
verhuizen, sloop je ook de sociale samenhang en ben je 
eigenlijk criminaliteit aan het bevorderen. Een goede sport-
club in de wijk of vrijetijdsbesteding voor jongeren doet soms 
meer voor de veiligheid dan een straatcoach.”

“De wijkcoaches in kanaleneilanD kwaMen  
uit aMsterDaM, Dat werkte Dus niet”
De gemeente zoekt de oplossing steeds meer in kille tech-
niek, zoals camera’s en mosquito’s (kastjes die een irritant 
piep voortbrengen die alleen jongeren kunnen horen). Die 
lijken even te helpen, maar ze verplaatsen de problemen 
alleen maar naar andere wijken en geven een gevoel van 
schijnveiligheid. De gemeente heeft daarnaast ook straat-
coaches aangesteld. “Ze zijn beter dan niets, omdat de 
politie gewoon te kort schiet,” vertelt Chris Baerveldt. “Maar 
de wijkcoaches in Kanaleneiland kwamen uit Amsterdam 
ingevlogen en dat werkte dus niet. Pas als ze meer binding 
met de wijk krijgen en de mensen kennen, zie je effecten.”

wijkposten politie Moeten terugkoMen
De SP zoekt de oplossing in een menselijke aanpak in 
de buurt. “De politie moet meer de buurt in. Wijkagenten 
moeten de buurt kennen en de buurt de wijkagenten,” aldus 
Karst Boers, oud-gemeenteraadslid voor de SP. Daarnaast 
wil de SP dat de wijkposten van de politie weer terugkomen. 
De afgelopen jaren zijn er steeds meer wijkposten van de 
politie gesloten. Het kan ook op internet, maar dat mist de 
persoonlijke betrokkenheid van de politie. Chris Baerveldt: 
“Aangifte doen is niet alleen een technische zaak; zo van ik 
vul even een formuliertje in. Het is ook direct contact tussen 
Utrechters en hun politie. En dat is nodig om snel te weten 
waar de problemen zijn en hoe je ze kunt aanpakken.” 

alle wijken veilig, 
het kan wél
overlast aanpakken  
en voorkoMen

In een groot aantal wijken in Utrecht is het 
nog steeds onveilig op straat. De politie 
moet daar de daders hard aanpakken. Maar 
om de problemen echt op te lossen is meer 
nodig: preventie.

foto flickr.comwww.utrecht.sp.nl
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“het burgeMeestersreferenDuM 
was De grootste fopspeen ooit”

Niet luisteren naar de bevolking is 
tekenend voor de cultuur van het 
huidige gemeentebestuur. “Het bur-
gemeestersreferendum was natuur-
lijk de grootste fopspeen ooit voor 
Utrecht,” volgens SP-fractievoorzitter 
Tim Schipper. “De keuze tussen twee 
PvdA-kandidaten is natuurlijk geen 
echte keuze. Maar de Utrechtse 
belastingbetaler mocht wel opdraaien 
voor de ruim 1 miljoen euro aan 

kosten van het PvdA-onderonsje.” 
Tim Schipper ergert zich aan deze 
gesloten bestuurscultuur. Burgemees-
ter Wolfsen heeft een hele oplage 
van Ons Utrecht laten vernietigen 
waar een stuk in staat dat hem niet 
aanstond. Dit schandalige voorbeeld 
van het beperken van de persvrijheid 
is volgens de fractievoorzitter van de 
SP tekenend voor de houding van het 
gemeentebestuur. 

Ronnie van der Lek is een van de 
bestuursleden en woont in Kana-
leneiland-Noord. Hij is blij met zijn 
huurflat op de Rooseveltlaan. Vanuit 
zijn woonkamer kijkt hij uit over het 
Amsterdam-Rijn-kanaal “Dit uitzicht 
kan ik me nergens anders in de stad 
veroorloven.” De huurdersvereniging 
wordt door het grootste gedeelte van 
de bewoners ondersteund. “We zijn 
alle 450 huizen langsgegaan met een 
petitie die ondertekend is door 82% 
van de bewoners. Hierin stond dat er 
niet gesloopt maar gerenoveerd moet 
worden.”

“het is een langDurige strijD”
Na maanden van praten met de 
gemeente en Mitros, is er nog steeds 
geen verbetering van de plannen. “On-
danks een tekort aan huurwoningen 

willen ze onze woningen gaan slopen. 
Waar moeten we dan heen? Ik ben 59 
en kan geen huis kopen,” aldus Van 
der Lek. Ook zijn buurman, Mimoum 
Zaaim, wil niet weg uit Kanaleneiland. 
“Zolang de moskee hier staat, wil 
ik hier niet weg.” Zaaim is ook be-
stuurslid van de huurdersvereninging 
Kanaleneiland-Noord en strijdt samen 
met Van der Lek voor behoud van hun 
huurflat: “Het is een langdurige strijd 
en je hebt een lange adem nodig. 
We worden aan het lijntje gehouden 
door de gemeente en Mitros, ze willen 
uiteindelijk toch slopen.”

steun van De sp
In deze strijd tegen het slopen van 
goede woningen worden ze gesteund 
door de SP. “De PvdA heeft ons allang 
in de steek gelaten. GroenLinks, die 

ons eerst steunde, heeft in de ge-
meenteraad uiteindelijk toch voor slo-
pen gestemd. Dit waarschijnlijk onder 
de druk van de PvdA,” vertelt Van der 
Lek. Via Tim Schipper, de fractievoor-
zitter van de SP in de gemeenteraad, 
zijn ze in contact gekomen met Kees 
van Oosten die hun nu juridische on-
dersteuning biedt. Ronnie van de Lek: 
“Dankzij de steun van Kees van Oos-
ten weten we wat onze rechten zijn. 
Ze kunnen niet zonder toestemming 
van de bewoners slopen.” Slopen van 
hun woningen is niet de oplossing 
voor de sociale problemen die er zijn 
in de wijk. Zaaim begrijpt niet dat aan 
deze problemen niks wordt gedaan: 
“Ze praten alleen over slopen, maar 
er is geen sociaal plan. De problemen 
worden zo alleen maar over de stad 
verspreid.” 

sloopkogel stoppen, het kan wél!
protest tegen sloopplannen kanaleneilanD-noorD
82% van de bewoners van Kanaleneiland-Noord is tegen de sloopplannen van de gemeente en woningbouwvereniging Mitros. 
Toch probeert de gemeente de sloop door te drukken. Al jaren zijn er plannen om te slopen. Sinds maart 2009 is er een officiële 
huurdersvereniging waarmee de gemeente verplicht moet overleggen.

De SP werkt nauw samen met de bewoners van Utrecht. “We hebben goede contacten met cliënten 
en medewerkers van de thuiszorg, bewoners in sloopgebieden en bewoners die in een straat met 
veel luchtverontreiniging wonen,” aldus SP-fractievoorzitter Tim Schipper. De SP is blij met de grote 
hoeveelheid mensen die samen met de partij actie willen voeren voor een socialer Utrecht. Door deze 
acties haalt de SP wat er in de stad gebeurt bij de gemeenteraad naar binnen. Tim: “Ik heb meer ver-
trouwen in wat ik hoor uit de praktijk, dan wat aan een bureau-tafel wordt geschreven.”
De buurtonderzoeken die de SP doet worden gebruikt in de gemeenteraad en hebben ertoe geleid 
dat verschillende aanbevelingen zijn overgenomen en dat Utrecht daadwerkelijk aan het veranderen 
is. “Ik vind het belangrijk om te weten hoe de mensen op straat denken over de plannen van de ge-
meente. Als er plannen zijn om te slopen en de bewoners zijn in overgrote meerderheid tegen sloop, 
dan moet je met andere plannen komen en niet met hetzelfde sloopplan in een nieuw jasje.” 

saMen Met utrecht
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Het kapitalisme heeft velen voorspoed gebracht, maar we lopen nu keihard op tegen de nadelen 
van het systeem. Hier in Nederland, maar ook wereldwijd.
De SP heeft zich altijd verzet tegen de neoliberale aanpak van meer markt en minder overheid: een 
aanpak die leidt tot verschraling in de publieke sector en verrijking aan de top. Maar het kan anders.  
 
Het kan beter. Een overheid moet optreden, niet terugtreden.
Een beter Nederland komt er niet vanzelf. Daar is inzet voor nodig. Die leveren wij, elke dag weer, 
binnen en buiten het parlement. Voor een menselijker en socialer Nederland en wereld. Doet u mee?

Agnes Kant, fractievoorzitter SP 

kwartaalbijdrage  5,– (minimum)  7,50  10, –
  12,50  15,– anders   
   

ja, ik word lid van de sp. ik machtig de sp om per kwartaal 
onderstaand bedrag af te schrijven van mijn rekening. 
ik ontvang een welkomstgeschenk en bovendien krijg ik elke maand 
het nieuws- en opinieblad De tribune in de bus.

Stuur deze bon naar: 
SP, Antwoordnummer 30542, 3030 WB Rotterdam

U kunt deze machtiging stopzetten met een telefoontje of  
een e-mail aan de SP: (010) 243 55 40, administratie@sp.nl

datum                           handtekening

naam

roepnaam        voorletters m/v

adres

postcode                      plaats

telefoon        geboortedatum 

e-mail        rekeningnummer

Ik wil ook graag lid worden van ROOD (jong in de SP, tot 28 
jaar) en sta één van mijn kwartaalbijdragen af aan ROOD.
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De SP is de derde partij van het land, en de grootste oppositiepartij in de Tweede Kamer. Meer 
dan anderhalf miljoen mensen steunen onze partij. Dat geeft vertrouwen. We werken dan ook 
keihard aan een menselijker en socialer Nederland. In de Tweede Kamer én in de steden en dor-
pen, samen met de mensen. Omdat wij uw steun daarbij hard nodig hebben, vraag ik u om lid te 
worden! U bent al lid voor 20 euro per jaar. U krijgt dan elke maand ons nieuwsblad Tribune gratis 
in de bus. 

Jan Marijnissen, voorzitter SP

Maak neDerlanD Menselijker en socialer, koM in actie!
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ROOD-Utrecht, de jongerenafdeling 
van de SP in Utrecht, heeft al meer-
dere huisjesmelkers opgespoord. 
Ondanks uitgebreide aandacht in 
de media, gemeenteraad en zelfs 
Tweede Kamer, blijft het dweilen met 
de kraan open. De gemeente Utrecht 
doet te weinig om de huisjesmelkers 
te stoppen. De huisjesmelkers die ze 
aanpakken verhuren nog steeds te 
dure kamers. Een bekend voorbeeld is 
de huisbaas Betty Chang die in januari 
2007 tot ‘huisjesmelker van het jaar’ 
werd gekozen. Een aantal procedures 

kaMer huren? laat je niet uitMelken!
“Aangeboden: een kamer van zes vierkante meter voor 300 
euro per maand.” Dit is geen advertentie voor woonruimte in 
hartje New York, maar helaas al jaren de harde realiteit voor 
vele studenten in Utrecht. Een kamer vinden in Utrecht is 
niet makkelijk. Wachtlijsten bij de SSH zijn lang en de parti-
culiere prijzen zijn hoog. Huisjesmelkers profiteren van deze 
situatie en laten studenten absurd hoge huren betalen zon-
der daar enig onderhoud voor terug te geven.

een frisse winD, het kan wél

geMeente sjoeMelt Met cijfers luchtkwaliteit
De SP-Utrecht constateert een groot verschil tussen 
de papieren werkelijkheid en de praktijk als het gaat 
om de luchtkwaliteit in Utrecht. “De gemeente rekent 
de lucht schoon, maar met die berekeningen is veel 
mis,” aldus Tim Schipper, de voorzitter van de SP-
fractie in de gemeenteraad. “Uiteindelijk hebben we 
met een eigen onderzoek gemeten wat de werkelijke 
luchtvervuiling en aangetoond dat de berekeningen 
niet kloppen.” De gemeente blijft vasthouden aan  
de berekeningen en zet door met haar plannen voor  
de luchtkwaliteit.

niet op slot kunnen, ramen die uit het 
kozijn vallen en plafonds die omlaag 
komen. Studenten maken zich zeker 
wel druk om dit soort zaken, maar zijn 
bang om op straat te komen staan als 
ze hun huisbaas hier op aan spreken.’’ 

actie Melkpunt.nl
ROOD-Utrecht vindt dat dit echt niet 
langer kan en is gestart met de actie 
Melkpunt. Op de website Melkpunt.nl 
kunnen studenten de praktijken van de 
huisjesmelkers melden. De klachten 
worden gecontroleerd en verzameld 
op een Zwarte Lijst die ook op de web-
site te vinden is. Zo weet je meteen of 
er met de kamer die je wilt huren iets 
niet in de haak is. Als extra waar-
schuwing voor studenten zijn huizen 
van beruchte huisbazen voorzien van 
posters met de tekst “Laat je hier niet 
uitmelken”.

Kijk voor tips en het laatste nieuws 
op: www.melkpunt.nl 

Vanaf januari 2007 is de gemeente verantwoordelijk 
voor de thuiszorg in Utrecht. Sindsdien stromen er 
vele klachten binnen bij de SP. Dit was reden voor 
de actiegroep “Stop de uitverkoop van de thuiszorg 
Utrecht” om een onderzoek te doen onder cliënten 
en medewerkers in de thuiszorg. Dit heeft geleid tot 
het zwartboek “Wees blij dat u überhaupt zorg krijgt” 
waarin alle misstanden opgesomd worden. 

respect voor oMa, het kan wél
thuiszorg in utrecht

verschraling Door kostenbesparing
De meest gehoorde klacht is dat mensen minder en kwalita-
tief slechtere zorg toegewezen krijgen, zonder dat hun per-
soonlijke situatie of gezondheid beter is geworden. Mensen 
moeten van de instelling die de zorg toewijst meer gebruik 
maken van vrienden en familie voor mantelzorg, maar deze 
is er vaak niet.Ook de werksituatie voor zorgmedewerkers 

is slechter geworden. Het personeel heeft 
door de lagere vergoedingen alleen nog 
maar tijd voor het hoogstnoodzakelijke. 
Daarnaast worden, om kosten te besparen, 
medewerkers lager ingeschaald en onge-
schoolde medewerkers ingezet.

geMeente betaalt onDer  
De kostprijs
De gemeente betaalt zorginstellingen nu 
minder dan de zorg in feite kost. De ge-
meente rekent zich rijk terwijl cliënten en 
medewerkers de dupe zijn. De zorginstellin-
gen moeten kosten besparen om te overle-
ven met verstrekkende gevolgen voor zowel cliënt als perso-
neel. De belangrijkste aanbeveling van de SP is daarom dat 
er voortaan een eerlijk prijs wordt betaald aan de zorginstel-
lingen. Dit kan wel, want de gemeente krijgt een ruim budget 
voor de thuiszorg. Maar dat budget wordt slechts gedeel-
telijk voor de thuiszorg gebruikt. Wat overblijft gaat naar de 
algemene pot en kan aan van alles worden uitgegeven, zoals 

bijvoorbeeld het muziekpaleis. Voor de SP is 
dat onverteerbaar: het budget voor de thuiszorg 
moet ook daaraan uitgegeven worden!

sp saMen Met cliënten en  
MeDewerkers op De bres
De SP trekt samen met de cliënten en me-
dewerkers van de thuiszorg ten strijde om de 
kwaliteit voor beide te verbeteren. Volgens de 
SP is goede thuiszorg voor ouderen en zieken 
wél mogelijk. Ten eerste door aan de zorginstel-
lingen minimaal de kostprijs te betalen. En door 
de zorg op wijk en buurt niveau te regelen. De 
gemeente heeft ervoor gekozen om concurren-

tie in de thuiszorg in te voeren over de rug van cliënten en 
personeel. De SP stelt de menselijke waardigheid in de zorg 
centraal en kiest voor goede zorg voor ouderen en andere 
die dat nodig hebben. 

Het zwartboek “Wees blij dat u überhaupt zorg krijgt” is 
te vinden op: www.utrecht.sp.nl 

en vele loze beloftes later bezit Chang 
nog steeds een kleine 40 panden in 
de Utrechtse binnenstad die op geen 
enkele manier verbeterd zijn.

achterstallig onDerhouD 
Huisjesmelkers vragen niet alleen te 
veel huur, maar geven het liefst ook 
geen geld uit aan onderhoud. ‘’Naast 
hoge huurprijzen is achterstallig on-
derhoud een groot probleem, wat tot 
gevaarlijke situaties kan leiden,’’ aldus 
Cindy van Rooijen van ROOD-Utrecht. 
‘’Denk daarbij aan voordeuren die 

wethouDer steekt kop in het zanD
In meerdere straten in Utrecht is de lucht ongezond. Door 
het massale verkeer komen er grote hoeveelheden fijnstof 
en andere vervuilende stoffen in de lucht. De gemeente 
meet de luchtkwaliteit echter niet, ze vertrouwt op model-
len waarmee de luchtkwaliteit berekend kan worden. Deze 
modellen zijn erg afhankelijk van de invoergegevens die 
worden gebruikt, bijvoorbeeld de hoeveelheid auto’s en 
vrachtwagens en het remmen en optrekken van het verkeer. 

referenDuM
Bewoners uit Zuilen, Ondiep, Oog in Al, Kanaleneiland, 
Hoograven, Oost, Noordoost en Overvecht pikken dit niet 
langer en hebben daarom het initiatief genomen om over 
dit plan een referendum te organiseren. De SP ondersteunt 
dit initiatief en vindt dat er een plan moet komen waarin de 
gezondheid in Utrecht centraal staat en niet de bereikbaar-
heid van het stationsgebied voor auto’s.

Voor meer informatie over het referendum, kijk op:  
www.referendumalu.nl 

De verschillen tussen de metingen van de SP en de bereke-
ningen van de gemeente zijn zo groot dat dit niet op toeval 
kan berusten. Bij verkeerstellingen kwam aan het licht dat 
de hoeveelheid vrachtverkeer veel te laag was inschat. De 
wethouder steekt echter zijn kop in het zand en blijft uitgaan 
van verkeerde berekeningen. Gemeenteraadslid Michel 
Eggermont: “Voor de gemeente is het een juridische kwestie 
om aan de Europese norm te voldoen, anders mag er niet 
gebouwd worden. Maar ze speelt hierbij wel met de gezond-
heid van de inwoners van Utrecht.” 

plan van De geMeente werkt averechts
Maar zelfs in die verkeerde berekeningen is de luchtkwa-
liteit in sommige straten zo slecht dat het stadsbestuur 
iets moet doen om aan de Europese normen te voldoen. 
Daarom heeft de gemeente het Actieplan Luchtkwaliteit 
Utrecht (ALU) opgesteld. Eggermont: “Dit plan is erger dan 
de kwaal. In plaats van de hoeveelheid verkeer dat de stad 
in rijdt aan te pakken, worden de wegen naar het stations-
gebied verbreed, wordt er een extra invalsweg aangelegd 
en worden automobilisten gedwongen meer kilometers te 
maken waardoor op veel wegen juist méér verkeer komt. 
Gevolg: meer in plaats van minder vervuiling!”

Teken de petitie op www.zorggeenmarkt.nl
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