
 

 
 

 

Beste SP-ers, 
 

We kunnen natuurlijk niet in de 
toekomst kijken, maar één ding 
weten we zeker: 2020 ligt achter 
ons en 2021 kan alleen maar 
beter worden! Ik verheug me op 
het nieuwe jaar en ik kijk ernaar 
uit jullie weer in persoon te 
kunnen ontmoeten.  
 

Met de Tweede Kamer 
verkiezingen in aantocht gaat het 
een spannend jaar worden. In december hebben 
we als afdeling de basis gelegd voor een mooie 
lokale campagne, waardoor hopelijk zoveel 
mogelijk Utrechters op 17 maart op de SP zullen 
stemmen. Want als 2020 ons iets heeft laten zien, 
is dat een socialer Nederland hard nodig is!  
 

Maar de campagne voor de Tweede 
Kamerverkiezing is natuurlijk niet het enige waar 
we dit jaar aan gaan werken. Als lokale afdeling 
blijft Utrecht het belangrijkste focuspunt voor onze 
activiteiten.  

Zo zijn we hard nodig in Overvecht, 
om bewonerscommissies daar te 
ondersteunen in hun strijd voor 
geïsoleerde sociale huurwoningen 
en veiligere straten. We blijven als 
afdeling betrokken bij de Voor14 
campagne van de FNV, en we 
zullen ons samen met Amelisweerd 
Niet Geasfalteerd ook blijven 
verzetten tegen de wegverbreding 
van de A27. 
 

We willen jullie, onze leden, graag 
betrekken bij onze plannen en acties. Daarom 
zullen we dit voorjaar ons jaarplan presenteren op 
een ALV waar we graag in gesprek gaan over wat 
we als afdeling willen bereiken en hoe we dat, 
samen met jullie, het beste kunnen doen. 
 

Namens het hele afdelingsbestuur wens ik jullie 
een goed en gezond 2021 toe. 
 
Kameraadschappelijke groet, 
Ankie Petersen 

Afdelingsvoorzitter SP Utrecht 
 

Deze december hebben we met een aantal leden 

van de afdeling, en van twee andere afdelingen, 

een enthousiast belteam gevormd om ons te 

mobiliseren voor de verkiezingscampagne. 

 

Na een korte scholing via ZOOM, met tips, tricks 

en hoe het belsysteem te gebruiken, zijn we aan 

de slag gegaan met het bellen van alle leden van 

de afdeling waar we een telefoonnummer van 

hebben; dat waren er wel 596. (Check op SP.net 

of je gegevens nog up to date zijn.) 

 

In enkele weken hebben we zo 379 leden aan de 

telefoon gehad, met natuurlijk de vraag om te 

helpen met de verkiezingscampagne.  

Er hebben 77 leden toegezegd iets te willen doen, 

voornamelijk folders verspreiden. Ook hebben nog 

eens 25 mensen gezegd dat ze "misschien" willen 

helpen. We zijn ontzettend blij met zoveel 

positieve reacties en iedereen die mee wil helpen 

hierbij vast erg bedankt. 

 

Door de belavonden gezamenlijk te starten en af 

te sluiten is het ook op afstand gelukt om een 

positieve, verbonden en leerzame sfeer te creëren 

en te horen van alle ervaringen in het team. Dus… 

als iemand voor een volgende keer zin heeft om 

ook mee te bellen: wees welkom! En iedereen die 

heeft meegedaan nogmaals hartelijk dank.  

“Op naar de campagne”

 

SPANDOEK 

Aan de slag in het Belteam Utrecht 
 



 

 

SP voor ROOD 

Zoals u heeft kunnen lezen in de Tribune van 

januari 2021 heeft het het partijbestuur van de SP 

de financiële ondersteuning van ROOD 

stopgezet. Verschillende SP-ers, waaronder onze 

Michel Eggermont zijn onder de titel "help ROOD 

de winter door!" een donatiecampagne begonnen. 

Je kunt doneren via de website: 

www.spvoorrood.nl/fundraisers/doneer of 

rechtstreeks op rekening NL35 RABO 0321 5128 

12, tnv ROOD, jongeren in de SP. 

 

CAMELOT of SCAM-A-LOT? 

 

Camelot staat al langer bekend voor het 

uitmelken van hun huurders. Ook in dit nieuwe 

pand, dat pas sinds juli open is, worden de 

huurders vanuit elk mogelijke hoek beroofd. De 

torenhoge huurprijzen voor een kamer van ca. 

16m2, die voor veel huurders meer dan €700,- 

p.m. bedragen, de illegitieme schoonmaakkosten, 

de €7,- voor een wasbeurt, de wispelturige 

verwarmingen en de onredelijke onderhoudseisen 

zijn tekenend voor Camelot’s exploitatieve 

praktijken.  

 

ROOD Utrecht is daarom met de huurders in 

gesprek gegaan om een actie te beginnen tegen 

deze praktijken. We hebben in samenwerking met 

huurders van Camelot Campus 030 een brief 

naar het hoofdkantoor van Camelot Europe 

gestuurd met de eis om de situatie van de 

huurders te veranderen. Door de opgestelde brief 

naar Camelot is er een eerste stap gezet richting 

verbetering.  

 

Huurders krijgen alsmaar slechtere 

omstandigheden in Nederland. Zeker voor 

(internationale) studenten, die door de krappe 

markt vaak genoodzaakt zijn om de woekerprijzen 

te accepteren. Hierdoor werken veel mensen zich 

de schulden in en hebben een slechte positie om 

misstanden aan te vechten met de huisbazen.  

 

ROOD vindt dat wonen betaalbaar moet zijn en 

dat huurders meer zeggenschap moeten hebben 

over hun woonsituaties. Door het gebrek hieraan 

bij Camelot Campus 030 lijkt ons dit een goede 

kandidaat voor huisjesmelker van het jaar. 

 

UTRECHT KOPLOPER ONTERECHTE PARKEERBOETES: SP STELT VRAGEN 
 

Uit onderzoek van de NOS blijkt dat Utrecht samen met Rotterdam koploper is in het opleggen van 

onterechte parkeerboetes. Maar liefst 3 van de 4 bezwaren in 2019 waren terecht. Volgens het bericht van 

de NOS zijn veel van de boetes onterecht omdat de “menselijke maat” ontbreekt bij gebruik van 

scanauto’s. De scanauto ziet bijvoorbeeld niet of iemand naar de parkeerautomaat aan het lopen is of aan 

het laden en lossen is. 

 

De SP is erg geschrokken van het hoge aantal onterechte boetes. Fractievoorzitter Tim Schipper: “Het kan 

zijn dat alleen nog maar het topje van de ijsberg bekend is geworden met het onderzoek van de NOS. Veel 

mensen leggen zich namelijk neer bij een parkeerboete of zijn niet in staat om bezwaar aan te tekenen.”   

 

Wat de SP betreft moet het opleggen van onterechte boetes zo veel mogelijk worden voorkomen. “De 

huidige werkwijze met scanauto’s lijkt mensen disproportioneel te benadelen. We zijn erg benieuwd of het 

College bereid is om te kijken naar wat hier mis gaat, en wat er beter kan om het aantal onterechte boetes 

te verminderen.” 

 

SPANDOEK

https://nos.nl/artikel/2363617-parkeerboetes-door-scanauto-s-aanvechten-loont.html
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