
utrecHt SPeciAAl
Een uitgave van SP Utrecht. Reacties? Graag! SP Utrecht, Wijde Begijnestraat 122, 3512 AX Utrecht
T (030) 296 00 98  E utrecht@sp.nl  I www.utrecht.sp.nl

Als ik om mij heen kijk, dan zie ik onrecht dat ik niet verdragen kan. Een schoonmaker die zijn 

reiskosten niet vergoed krijgt, terwijl de topmanager een extra hoge bonus of gouden handdruk 

krijgt. Ouderen die steeds meer betalen voor hun huis en de zorg, terwijl ziekenhuizen winst gaan 

uitkeren. Daarom vraag ik jou om mij te helpen daar wat aan te doen. Ik steek mijn hand uit naar 

iedereen die wil knokken voor een beter en socialer Nederland. Samen staan we sterker.

Het kabinet-Rutte heeft Nederland de afgelopen anderhalf jaar op alle fronten in tweeën gespleten. De veroorzakers van 

de crisis zijn door de VVD, het CDA en de PVV uit de wind gehouden. Het bedrijfsleven kreeg belastingverlaging, maar 

bijstandsgerechtigden dreigen tweeduizend euro per jaar in te moeten leveren. In de zorg gaan de premies en het eigen 

risico omhoog, terwijl het basispakket verkleind wordt. De huren zullen flink omhooggaan, terwijl de subsidie op villa’s – 

via de onbeperkte hypotheekrenteaftrek – overeind blijft.

De val van het kabinet-Rutte biedt nieuwe kansen. Net als heel veel andere Nederlanders kun jij er op 12 september 

namelijk voor zorgen dat Rutte niet terugkeert in het Torentje en dat de SP de kans krijgt om deel te nemen aan een 

regering die de lusten en de lasten wel eerlijk verdeelt.

Doe je met mij mee?

Met vriendelijke groet,

Emile Roemer, fractievoorzitter SP in de Tweede Kamer

iK HeB Je nu nodiG!

‘eerliJK delen iS BiJ onS 
de rode drAAd’

interview met tim ScHiPPer, frActievoorzitter vAn de SP utrecHt

De SP-kranten liggen hoog opgestapeld in het pand van de SP in Utrecht. 
Klaar om verspreid te worden in Utrecht. Tim Schipper is erbij. De Utrechtse 
fractievoorzitter is niet te beroerd om zijn handen uit de mouwen te steken. 
‘Politiek is meer dan kletsen in de gemeenteraad. Het echte werk doen we op 
straat, tussen de mensen.’ 

Geen woorden, maar daden? Dat klinkt niet 
erg Utrechts...
‘Als supporter van FC Utrecht zou ik het 
ook niet snel zo zeggen. Maar er zijn nog 
zoveel dingen mis in Utrecht waar ik me 
kwaad over kan maken! Hoe makkelijk er 
in de raad gesproken wordt zonder dat men 
weet waarover het gaat. Ik herinner me een 
discussie over flats in Overvecht. De VVD 
zegt meteen: slopen die handel. Later hoor 
ik dat ze niet eens bij die flats zijn wezen 
kijken. Dat is toch schandalig? Je stelt voor 
om iemands huis tegen de vlakte te gooien! 
Kom op, dan neem je toch de moeite om ter 
plaatse met die mensen te praten?’

Veel mensen vinden die flats maar lelijk…
‘Ja, en ik weet wel hoe dat komt. In wijken 
als Kanaleneiland druipt het achterstallig 
onderhoud van de flats af. Vaak is er niet 
heel veel nodig om van een aftandse flat een 



In Utrecht regent het. En hard. Aan de ene kant voert het Utrechtse College van GroenLinks, PvdA en D66 
de ene na de andere asociale bezuiniging door. Zwaar weer dus. Aan de andere kant geeft de Gemeente 
Utrecht wel honderden miljoenen euro’s uit aan prestige-projecten en regent het euro’s. De bezuinigingen 
zijn dus niet alleen overmacht, maar juist een politieke keuze. U-Pas of Muziekpaleis? Buurtbieb of Mega-
bieb? Sociale werkplaats of Stadskantoor? Wat kies jij?

ASociAle BezuiniGinGen:
u-PAS
4.000 arme ouderen raken hun U-pas kwijt, waardoor zij niet 
meer gratis kunnen meedoen aan sport en cultuur. Deze aso-
ciale bezuiniging levert de gemeente slechts 150.000 euro per 
jaar op. Terugdraaien dus!

BuurtHuizen
Negen buurthuizen worden gesloten. Veel activiteiten zullen 
geschrapt worden en verdwijnen uit de wijk. Het culturele 
leven in de wijk verschraalt.

BuurtBiBliotHeKen
De wijkbibliotheek in Vleuten wordt gehalveerd en de 
bibliotheek aan de Plantage is inmiddels al gesloten door de 
gemeente. Welke buurtbieb volgt?

SociAle werKPlAAtSen
Op de sociale werkvoorziening wordt flink bezuinigd. Mensen 
met een beperking moeten onder het minimumloon werken 
of thuisblijven doordat ze hun baan verliezen. Zeker 600 
mensen komen hierdoor werkloos thuis te zitten.

BrAndweer
Ook op veiligheid wordt bezuinigd, oplopend naar 1 miljoen 
euro. Het duikteam is verdwenen als aparte ploeg, er wordt 
minder geoefend en een hoogwerker is wegbezuinigd. Hier-
door kunnen onveilige situaties ontstaan.

StAdSvervoer
In 2013 zal op het stadsvervoer verder worden bezuinigd. Lijnen 
verdwijnen, haltes verdwijnen, bussen rijden minder frequent. 
En tegelijkertijd gaat de ritprijs met 5 procent omhoog! Vooral 
ouderen, gehandicapten en ouders met kinderen worden hier-
door minder mobiel.

mooie flat te maken. Het is een kwestie van 
politieke onwil dat dit niet gebeurt. Je kunt 
aan de buitenkant van de flat zien welke 
corporatie het onderhoud doet. Het verval in 
deze wijk is met name veroorzaakt door de 

gemeente en later door woningbouwvereni-
ging Mitros zelf.’

Er is ook veel overlast in die wijk…
‘Ik spreek altijd over ‘de 100 klootzakken’. 

Zo groot is de groep die Kanaleneiland 
onveilig maakt. Voor de andere bewoners is 
dit verschrikkelijk. Integratie heeft tijd nodig 
en moet wel van twee kanten komen. Als de 
gemeente stimuleert dat allochtonen vooral 
naast elkaar gaan wonen, komt er van inte-
gratie natuurlijk niets terecht. Tegelijkertijd 
mogen we ook meer vragen van allochtonen 
zelf. Mij lijkt het volstrekt normaal dat je van 
iedereen verwacht dat ze fatsoenlijk de taal 
spreken. Hoe wil je anders ooit aan het werk 
komen?’

Je maakt je kwaad hè, over dit soort
onderwerpen?
‘Ja, heel kwaad. Laatst hebben we bijvoor-
beeld een Marokkaans man geholpen. Hij 
had een ongeluk gehad en kon niet meer 
goed lopen. Hij meldde zich bij de corpo-
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verSPillende 
PreStiGe-ProJecten:
muzieKPAleiS
Het zou nooit meer dan 98 miljoen euro gaan kosten, zo 
beloofde de gemeente Utrecht plechtig. De teller staat 
inmiddels op 140 miljoen euro. Kunt u straks nog wel een 
toegangskaartje betalen?

meGABieB
Voor bijna 100 miljoen euro zet Utrecht naast het station 
een nieuwe Megabieb/Artplex neer. Daar bovenop stijgen 
de exploitatiekosten van deze nieuwe centrale Bieb met 1,8 
miljoen euro per jaar! 

utrecHt 2018
Utrecht wil in 2018 culturele hoofdstad worden, Dit 
prestigeproject kost Utrecht minimaal 10 miljoen euro. Maar 
weet iemand wat de culturele hoofdstad van 2012 is? Welke 
stad was het in 2011? Een overbodig prestige-project dus.

StAdSKAntoor
Ivoren toren op het duurste stukje grond van Nederland. 
Kosten tot nu toe: 126 miljoen euro. En de teller loopt door. 
Daarnaast is nu al bekend dat het gebouw straks voor een grot 
gedeelte leeg komt te staan. Weggegooid geld dus.

olymPiScHe SPelen  
Utrecht heeft de ambitie om in 2028 de Olympische spelen 
binnen te halen. Dat kost nu al 75.000 euro per jaar om mee 
doen met de vorkjespriklobby. Daar kun je ook een buurthuis 
of 1 ½ wijkbieb voor runnen.

ratie maar werd niet verder geholpen. De 
man is anderhalf jaar lang zittend de trap 
op en af gegaan. En niemand helpt hem 
verder! Woest word ik daarvan. Waar is de 
menselijke maat gebleven bij organisaties 
die mensen moeten helpen? Daarvoor zit ik 
in de politiek. Om zulke misstanden aan te 
pakken.’

Speelt het mee dat je privé ook veel met 
instanties te maken hebt?
‘Dat denk ik wel. Ik heb twee kinderen, de 
oudste is gehandicapt. Miranda woont niet 
meer thuis, maar bijna dagelijks lopen we 
aan tegen de bureaucratie en wispelturig-
heid van zorginstellingen. Zo moesten we tot 
drie keer toe voor haar een nieuwe rolstoel 
regelen. Niet omdat de oude stuk was, maar 
omdat de bureaucratie het voorschrijft. Het 

is de reinste verspilling, dat komt in de zorg 
nog veel meer voor.’ 

Heeft Utrecht veel last van de landelijke 
bezuinigingen op de zorg?
‘Zeker. Ik heb GroenLinks, PvdA en D66 – 
die nu het gemeentebestuur vormen – wel 
eens verweten dat ze PVV-VVD-beleid 
uitvoeren. Dat vinden ze niet leuk, maar ik 
blijf het zeggen: het is nu eenmaal de waar-
heid, ze voeren de bezuinigingen van Rutte 
en Verhagen bijna één-op-één door. Er komt 
bijvoorbeeld een eigen bijdrage voor mensen 
die thuiszorg nodig hebben van 17 euro per 
maand. Dat klinkt niet als veel, maar deze 
mensen krijgen ook minder zorgtoeslag en 
minder huurtoeslag, terwijl hun zorgkos-
ten en huur juist flink omhoog gaan. De 
gemeente kan deze mensen ontzien. Dat 

laten wij zien met onze alternatieve begroting. 
Bezuinigen op kwetsbare mensen is geen 
noodzaak, maar een asociale politieke keuze.’

Wat kun je als SP daaraan doen als je in 
de oppositie zit?
‘We kunnen van alles doen, door actie te 
voeren! Afgelopen zomer zijn we bijvoor-
beeld een grote actie gestart in Vleuten. Het 
gemeentebestuur wilde de bibliotheek flink 
verkleinen en deskundige personeel schrap-
pen. Heel veel mensen wisten nog van niks. 
We zijn als SP daarom een campagne gestart. 
We zijn nu een half jaar verder, er is een actie-
comité gevormd, de buurtbewoners zelf zijn 
gaan protesteren. Overal hingen de posters 
en de actie werd breed gedragen door de 
bevolking. En het eerste succes is binnen: de 
bibliotheek blijft voorlopig open.’ •



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 
welkomstgeschenk! Lid 
worden kan heel eenvoudig 
via www.sp.nl en met de 
bon hiernaast.

Kom de SP 
verSterKen  
 – word lid

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 407, 3800 VB Amersfoort

U kunt deze machtiging stopzetten met een telefoontje of  
een e-mail aan de SP: (088) 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-Hulpdienst in Utrecht is gestart 
met een speciaal spreekuur voor dak- en 
thuislozen. Vrijwilliger en initiatief-
nemer Rob Scherpenisse staat zijn 
cliënten bij met raad en daad.

Waarom een spreekuur voor dak- en thuis-
lozen?
‘Dak- en thuislozen kunnen bij ons terecht 
om samen op zoek te gaan naar een oplos-
sing voor hun problemen. Samen met de cli-
ent gaan we bekijken of instanties hun werk 
juist doen en proberen we een oplossing te 

SP-HulPdienSt StArt dAKlozenSPreeKuur
bereiken. Daarnaast bouwen we ook aan het 
zelfvertrouwen van deze mensen, wat door 
de vele tegenslagen vaak een enorme deuk 
heeft opgelopen.’

Hoe is dit spreekuur ontstaan?
‘In mijn vorige baan als straatadvocaat heb ik 
al gewerkt met deze doelgroep. Als vrijwilliger 
bij de SP-Hulpdienst kregen kreeg ik zoveel 
vragen over wetten en regels van daklozen, 
dat we besloten hebben een apart spreekuur 
overdag te openen. En met succes, want elke 
week is het weer druk op het spreekuur.’

Maar de SP is toch een politieke partij en 
geen welzijnsorganisatie?
‘Ik vind het ontzettend belangrijk dat de 
politiek te weten krijgt wat er echt speelt 
in de wereld van dak- en thuislozen. Daar 
hebben ze echt geen idee van. Ik heb 
bijvoorbeeld pas één keer een politicus 
gezien in het Catherijnehuis, de dagop-
vang in Utrecht. De Hulpdienst is dan ook 
een belangrijke informatiebron voor onze 
gemeenteraadsfractie.’

Heeft u problemen met uw verhuurder, werkgever, de belastingen of de overheid 
Kom dan langs bij de SP-Hulpdienst. Onze vrijwilligers geven u graag informatie en 
advies, helpen met het invullen van formulieren of verwijzen u naar het juiste loket. De 
Hulpdienst is gratis en voor iedereen toegankelijk.

Algemeen inloopspreekuur: 
iedere donderdag van 19.30 uur tot 21.00 uur. 
Elke dinsdagmiddag van 12.00 uur tot 13.00 uur is er een speciaal inloopspreekuur voor 
dak- en thuislozen.

U kunt uw vraag ook mailen naar: hulpdienstutrecht@sp.nl

De SP-Hulpdienst is gevestigd aan de Wijde Begijnestraat 122 in Utrecht.


