
Utrechtspeciaal
De schoonmakers op 
de foto hebben laten 
zien dat actie loont. Ook 
in Utrecht zijn er veel 
voorbeelden die bewijzen 
dat mensen samen de 
wereld kunnen veranderen. 
Tegen huisjesmelkers, voor 
onderhoud van woningen, 
tegen onnodige sloopplannen 
en voor menselijke zorg. De 
SP Utrecht is er om u daarbij 
te helpen, te adviseren en 
samen actie te voeren. In de 
gemeenteraad, maar vooral 
daarbuiten: actie loont!

Op TV lukt dat niet. Maar op maandagavond 14 februari (Valentijnsdag) is hij in de 
Jacobikerk, St. Jacobsstraat 171 in Utrecht centrum (wijk C). Hij vertelt wat de 
SP wil in Nederland. U kunt daarna uw vraag stellen. 
U bent welkom vanaf 19:30 uur. 
Zie voor meer informatie: www.utrecht.sp.nl

actie loont!

emile roemer 14 FebrUari 
in de jacobiKerK
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heeft u altijd al die ene vraag aan sp-leider emile roemer willen stellen?

Foto’s: SP Utrecht



Geen aanbestedinG maar zorG

KopzorGen in Utrecht

Vorig jaar dreigden door een administratieve fout 1200 hulpverleners in de 
thuiszorg hun werk kwijt te raken. Daarmee zouden 3000 cliënten hun vaste 
hulp kwijt raken. De SP ondersteunde de vakbondsacties daartegen. De 
zorgmedewerkers hadden succes en bleven bij hun cliënten

Veel Utrechters krijgen niet meer de 
zorg die ze nodig hebben. Nicole van 
Gemert, gemeenteraadslid voor de 
SP, zegt daarover: “We krijgen veel 

klachten van mensen die niet meer 
kunnen rekenen op een vaste hulp. 
Bovendien zijn de eigen bijdragen 
voor veel mensen te hoog. Daarnaast 

geven de thuiszorgmedewerkers aan 
dat ze tegenwoordig te weinig tijd 
hebben om goede zorg te geven.”

Volgens de SP gaat het in de zorg te 
veel over de kosten en te weinig om 
de mensen. Meldpunt Zorg Utrecht 
opgericht om ervaringen, klachten 
en suggesties voor verbeteringen 
in kaart te brengen. Dat ging via 
telefoon en website maar ook met een 
kraam op straat. Nicole van Gemert: 
“De kraam in de wijk leverde veel 
informatie op voor ons Meldpunt. We 
weten nu veel meer over de effecten 
van bezuinigingen dan in officiële 
rapporten staat.”

Het Meldpunt Zorg Utrecht bundelt 
alle informatie in een zwartboek 
en zal dat aanbieden aan de 
verantwoordelijke wethouder. De SP 
zal daarbij ook voorstellen doen voor 
oplossingen. 

Het probleem was de aanbesteding. 
Zorgorganisaties moeten van de 
gemeente tegen elkaar concurreren 
en daarvoor een ingewikkeld formulier 
invullen. Aveant, de grootste zorgor-
ganisatie in Utrecht, had een foutje 
gemaakt bij het invullen en mocht 
daarom niet meer meedoen. Hun 

1200 hulpverleners zouden daardoor 
ineens hun werk kwijtraken.

De SP vindt deze aanbestedingen 
onzin: de zorg is geen markt. Aanbe-
stedingen kosten de zorgorganisaties 
veel tijd en geld die ze beter aan 
goede zorg zelf kunnen besteden. 

En omdat er steeds opnieuw moet 
worden aanbesteed, weten personeel 
en cliënten nooit wat er volgend jaar 
gebeurt.

De SP ondersteunde de ABVAKABO 
bij het organiseren van de thuiszorg-
medewerkers. Zo hielpen SP’ers mee 
met het verspreiden van actiekaarten 
en werd er voor de rechtbank gede-
monstreerd. De rechter besloot dat 
Aveant gewoon mocht meedoen met 
de aanbesteding. De meeste hulpver-
leners bleven uiteindelijk bij hun eigen 
cliënten. Daarmee hebben ze een 
grote overwinning geboekt.

Meldpunt Zorg op bezoek in winkelcentrum Overvecht

Samen met de werknemers van Aveant in actie voor behoud van werk



sp in actie teGen onnodiGe sloop

eindelijK is ‘ie er dan... het Utrechtse hUUrteam!
Het idee kwam van ROOD, jong in de SP, en de studentenvakbonden. En na jaren actie kwam het er dan eindelijk van: 
het Utrechts huurteam. Dit team helpt huurders bij problemen over de huurprijs en bij slecht gedrag van verhuurders.

De wachttijd voor een sociale 
huurwoning is opgelopen tot acht 
jaar. Maar de gemeente wil de 
komende jaren toch nog duizenden 
woningen slopen. De SP steunt 
bewonersgroepen die actie voeren 
tegen onnodige sloop.

De SP vindt al jaren dat sociale 
huurwoningen alleen gesloopt moet 
worden als het echt niet anders kan. 
De SP heeft het rapport ‘Langs de 
slooplat’ geschreven. Daar staat in 
dat je alleen maar mag slopen als 
aan de volgende voorwaarden is 
voldaan:

1. 70 procent van de oorspronkelijke 
bewoners heeft ingestemd met 
de sloopplannen.

2. De woningcorporatie kan geen 
huurders vinden voor de te 

 slopen woningen.
3. De wachtlijsten voor een 
 sociale huurwoning groeien door 

de sloop niet.
4. De sloop heeft geen slechte soci-

ale invloed op andere buurten.
5. De te slopen woningen zijn 

aantoonbaar bouwtechnisch van 
slechte kwaliteit.

Wilt u het rapport ‘Langs de 
slooplat’ lezen? U kunt het vinden 
op: www.sp.nl/wonen

In Utrecht is er een enorme kamernood: meer dan 2.600 stu-
denten zijn op zoek naar een kamer. Huisbazen kunnen daarom 
makkelijk te hoge huren vragen voor te kleine kamers. ROOD, 
jong in de SP, organiseert daarom samen met de studentenvak-
bond ieder jaar de Huisjesmelker van het Jaar verkiezing. 

ROOD-woordvoerder Michiel Brouwer: “De Huisjesmelker van 
het Jaar verkiezing is begonnen als een nationale verkiezing. 
Omdat er in Utrecht zoveel klachten zijn, geven we de oneer-
volle titel elk jaar ook aan een Utrechtse ‘winnaar’. Veel genomi-
neerden verhuren kleine kamers voor veel te hoge huren, doen 
nauwelijks aan onderhoud en niets aan brandgevaar.” Met deze 
actie wordt iedereen duidelijk hoe erg het is.

ROOD protesteert niet alleen, maar geeft studenten ook infor-
matie over hun rechten en helpt ze met actie. Michel Brouwer: 
“We kijken bij elke klacht altijd wat de student zelf kan doen, en 
hoe wij daar bij kunnen helpen. Zo zijn we in de afgelopen jaren 
samen naar de huurcommissie gestapt om veel te hoge huren 
aan te vechten. Met succes, want ze betalen nu gemiddeld 150 
euro minder per maand.”

ROOD Utrecht is te bereiken via: roodutrecht@sp.nl

hUisjesmelKers aanGepaKt

“Utrecht Vernieuwt”, zo heet het 
ambitieuze gemeenteplan. Maar 
eigenlijk is ‘Utrecht Vernielt’ een betere 
titel. Mitros en Portaal gooien massaal 
huizen plat in Kanaleneiland-Noord, 
Overvecht, de Staatsliedenbuurt 
en de Hoograven-Zuid. Ze laten de 
huizen daar vaak expres verpauperen, 
zodat de bewoners uiteindelijk maar 

instemmen met de sloop.
Maar bewoners kunnen sloop en 
verloedering tegenhouden. Want 
slopen mag pas in Utrecht als 
minstens 60% van de huurders ja 
zegt. Volgens Bo-Ex moesten de 
huizen van complex 501 in Lombok 
plat. Maar de huurdersvereniging liet 
zelf bouwkundig onderzoek doen en 
toonde aan dat renovatie ook kon. 
Ook SP’er Henk Vermeulen slaagde 
er met zijn bewonerscommissie in de 
Rietveldwoningen aan het Robijnhof 
(Hoograven) prachtig te laten renoveren 
zonder huurverhoging.

De SP ondersteunt bewonersgroepen 
die actievoeren voor behoud 
en verbetering van betaalbare 
huurwoningen. De SP heeft het 
afgelopen jaar geholpen om een 
huurdersvereniging op te richten 
in Kanaleneiland-Noord en in de 
Oudegeinlaan, Hoograven. Bovendien 
kan de SP-Hulpdienst bewoners 
ondersteunen met juridisch advies 
en technisch onderzoek kan doen. 
Kortom: de SP helpt als bewoners 
zich organiseren tegen verloedering of 
sloop.

handiG: de sp-slooplat!

Bezemkast te huur op de Uithof: aftrap Huisjesmelker van het jaar 
verkiezing 2010

SP-Fractievoorzitter Tim Schipper introduceert 
de ‘slooplat’ in Kanaleneiland



Mevrouw Pieterse kwam op het spreek-
uur van de SP-Hulpdienst. Ze had 
een scootmobiel aangevraagd omdat 
ze slecht ter been was. De gemeente 
wees de aanvraag af zonder duidelijke 
reden. De SP-Hulpdienst belde met de 
betreffende ambtenaar en hielp met 
een officieel bezwaarschrift. Een paar 
weken later kreeg mevrouw Pieterse 
alsnog haar scootmobiel.

Dit is een voorbeeld van hoe de 
SP-Hulpdienst inwoners van Utrecht 
helpt met raad en daad. Soms 
verwijst de Hulpdienst door naar de 
juiste instantie. Soms wordt iemand 
geholpen met een procedure, zoals 

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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U bent al lid van de SP voor  
€ 5,- per kwartaal.  
U krijgt dan elke maand ons 
nieuwsmagazine Tribune 
en als nieuw lid krijgt u een 
welkomsgeschenk cadeau! 
Lid worden kan heel een-
voudig via www.sp.nl en 
met de bon hiernaast.

Kom de sp 
versterKen  
 – Word lid

de sp-hUlpdienst

De SP-Hulpdienst geeft praktisch 
en juridisch advies aan inwoners 
van Utrecht en ondersteunt 
bewonersverenigingen en andere 
actiegroepen.

bij mevrouw Pieterse. Soms is er 
meer nodig. Samen met u gaan de 
medewerkers op zoek naar een 
oplossing voor uw probleem.

De SP-Hulpdienst is er 
niet alleen voor individuele 
problemen; ook actiegroepen en 
bewonersverenigingen worden 
geholpen. Deze groepen kunnen 
niet alleen terecht voor juridische 

ondersteuning maar ook voor 
bouwkundig advies.

De Hulpdienst werkt nauw samen met 
de SP-afdeling en de SP’ers in de 
gemeenteraad. Zo kunnen problemen 
die vaak voorkomen, ook politiek 
worden aangepakt. De acties voor 
betere zorg zijn bijvoorbeeld gestart 
nadat de Hulpdienst veel klachten 
kreeg over de thuiszorg.

Het spreekuur van de Hulpdienst is op maandag van 18:00 tot 19:30 uur in het Partijpand van de SP-Utrecht aan de 
Bernadottelaan 31. U kunt de Hulpdienst tijdens het spreekuur ook bellen: 030-2960098. U kunt ook mailen naar: 
hulpdienstutrecht@sp.nl 
Let op: De SP-Hulpdienst gaat verhuizen in februari. Houd daarom de website in de gaten voor het nieuwe adres en 
de exacte datum van de verhuizing.

Paulus Jansen van de SP Hulpdienst keurt een woning


