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Cecile Visser.
Cecile Visscher, sinds 2002 in de Bossche 
gemeenteraad, is ook voor de gemeente-
raadsverkiezingen van 1014 weer lijst-
trekker. ‘Ik blijf het leuk vinden iets voor 
mensen te doen. Ik blijf me inzetten voor 
armoede bestrijding, voor een betere zorg 
in de buurt en voor betaalbaar wonen.’

 › Cecile, waar gaan volgens jou deze raads-
verkiezingen?
‘Er staan ons grote veranderingen te wach-
ten, voorgeschreven door Den Haag. Er wor-

den flinke bezuinigingen doorgevoerd en de 
gemeente moet goede afwegingen maken 
om de potjes geld eerlijk te verdelen. De 
gemeente krijgt veel zorgtaken erbij, maar 
niet het bijbehorende geld. Veel partijen 
willen daarom bezuinigen op de zorg. Wij 
denken ook dat er bezuinigd kan worden in 
de zorg, maar dan denken we vooral aan de 
de topinkomens in de zorg, het weggooien 
van nieuwe medicijnen, de kosten van de 
bureaucratie, enzovoort. Maar we gaan niet 
bezuinigen op de daadwerkelijk geleverde 
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zorg. Voor de SP blijft voorop staan dat 
iedereen die zorg nodig heeft, die ook kan 
krijgen. Niet de dikte van de je portemon-
nee, maar de zorgbehoefte moet bepalen 
welke zorg je kunt krijgen.’

 › Hoe denkt de SP over de dure plannen 
voor het theater en de bibliotheek?
‘Wat ons betreft kunnen deze plannen een 
flink stuk minder. Wij vinden dat er eerst 
gekeken moet worden naar goedkopere en 
betere alternatieven, zoals renovatie of ves-
tiging van het theater in het Paleiskwartier. 
Het leek wel een soap zoals er door de coa-
litiepartijen een gedrocht van een compro-
mis voor het theater is gevonden. Daarom 
hebben we geprobeerd de plannen tegen te 
houden door zeepjes uit te delen aan alle 
gemeenteraadsleden. Bij het opzetten van 
nieuwe plannen moet de gemeente sowieso 
meer gebruik maken van de inspraak door 
burgers. Nu wordt inspraak vaak gebruikt 
om projecten van de gemeente zo snel 
mogelijk en ongeschonden aangenomen 
te krijgen. Dat is een gemiste kans. Meer 
inspraak van burgers is goed voor de demo-
cratie en het is goed voor de plannen van de 
gemeente.’

 › Wat drijft jou als SP-lijsttrekker?
‘Het leuke van het politieke werk voor de 
SP is dat we dingen aanpakken samen met 
de mensen waar het om gaat. De mensen in 
Eikendonk bijvoorbeeld was door het ge-

meentebestuur beloofd dat er een speelplek 
zou komen op het plein, en veel mensen 
hadden juist daarom voor een woning in 
Eikendonk gekozen. Maar later bleek dat 
die plannen nergens terug te vinden waren. 
Sterker nog, de gemeente had inmiddels 
allerlei andere plannen voor het plein. 
Daarom hebben wij op een zaterdag een 

springkussen op het plein neergezet en de 
kinderen met vingerverf een ‘handteke-
ning’ laten zetten voor hun speelplek. De 
wethouder was gewaarschuwd dat er wat 
gebeurde in Eikendonk, die dus kwam ook 
even kijken. Zo breng je dingen op een leuke 
manier onder de aandacht. Zulke typische 
SP-acties vind ik heerlijk om te doen.’  •

Ook in onze gemeente hebben de jongeren 
van ROOD – de jongerenvereniging van 
de SP – niet stilgezeten. ROOD zet zich 
in voor de belangen van jongeren in heel 
Nederland, ook in Den Bosch.

Door handtekeningen te verzamelen heeft 
ROOD gezorgd voor een zebrapad op de On-
derwijboulevard, zodat scholieren voortaan 
veilig over kunnen steken. ‘De aanleg van 
het zebrapad duurde wel erg lang’, aldus de 
Bossche ROOD-voorzitter Jeffrey Pennings: 
‘De verantwoordelijke wethouder kreeg 
daarom van ons een ‘prijs’ uitgereikt, de 
Gouden Schildpad.’ 

Goed en betaalbaar onderwijs voor iedereen
Ook in financieel opzicht moet onderwijs 
voor iedereen bereikbaar zijn, zo vindt 
ROOD. Het mag niet zo zijn dat goed 
onderwijs straks alleen voor de rijken is 
weggelegd. ROOD voert daarom regelmatig 
actie voor het betaalbaar houden van het 
onderwijs. Zo konden studenten tijdens het 
HBO-introductiefestival hun toekomst laten 

voorspelen door ‘waarzegster Jet Bussema-
kers’. Voor veel studenten was er helaas het 
slechte nieuws dat ze na hun studie achter-
blijven met een grote studieschuld.

Meer geld voor aanpak van kinderarmoede
Volgens ROOD geeft de gemeente te veel 
geld uit aan prestigeprojecten, die boven-

dien niet altijd even goed aflopen, zoals de 
Barten Blunder Brug en de Paleisbrug. ‘Voor 
dat geld hadden we ook hele andere brug-
gen kunnen slaan’, aldus Jeffrey Pennings: 
‘Het is schandalig dat er bijna 3000 kinde-
ren uit den Bosch opgroeien in armoede, 
terwijl er zoveel geld verspild wordt aan 
mislukte prestigeprojecten.’ •

JONGEREN VAN ROOD ACTIEF IN DEN BOSCH

De SP gaat vaak de wijken in om te weten wat er leeft.

Burgemeester Rombouts krijgt van ROOD-jongeren Merel en Jeffrey de handtekeningen voor een veilige 
oversteekplaats op de Onderwijboulevard.



• Een breder armoedebeleid, vooral voor de ruim 2.900 kinderen 
die onder de armoedegrens leven in Den Bosch.

• Er zijn 5 procent meer sociale woningen gebouwd, er is meer 
aandacht voor renovatie en het energiezuiniger maken van huur-
woningen.

• We hebben de gemeente bewust gemaakt van de leegstand van 
bedrijven en kantoren waar woonruimte gecreëerd kan worden.

• Het financiële risico van het gemeentelijke grondbedrijf is 
nadrukkelijker op de agenda gekomen en de ontwikkeling van 
Heesch-West wordt voorzichtiger aangepakt. 

• Mede door de SP zijn er meer gratis fietsenstallingen gekomen 
en zijn de fietspaden opgeknapt en veiliger geworden.

• We hebben ons hard gemaakt voor het niet opschuiven van de 
uitbetalingsdatum voor bijstandgerechtigden.

• Het wonen op het water is beter in beeld gebracht en nieuwe 
plekken worden onderzocht; daarnaast kunnen de huidige bewo-
ners van de woonboten voorlopig blijven liggen waar ze liggen.

GOEDE ZORG  
VOOR IEDEREEN
DE SP IS VOOR:
• Wijkteams die zorg dichtbij 

de mensen organiseren, 
met professionals die onze 
vrijwilligers en mantelzorgers 
ondersteunen.

• Minder bureaucratie in de 
organisatie van de zorg. 
Gezond verstand moet 
voorop staan: regels mogen 
een normale omgang met 
bewoners, patiënten en 
cliënten niet in de weg staan. 
Een aanvraag voor een 
voorziening die niet goed 
ingevuld is, mag niet in de 
prullenbak verdwijnen.

• Een fonds om de eerste 
tijd de wijkteams zonder 
bezuinigingen te kunnen 
laten werken en dan op een 
verantwoorde manier te kijken 
hoe er bezuinigd kan worden 
zonder afbreuk te doen aan de 
kwaliteit van de zorg. 

EERLIJK WERK  
VERDIENT EERLIJK LOON
De SP vindt het heel belangrijk dat 
mensen die werken daar ook een fatsoen-
lijk loon voor krijgen, in ieder geval het 
minimumloon. De SP is daarom tegen het 
dwingen van bijstandgerechtigden om te 
werken met behoud van alleen maar een 
uitkering. Werken voor een uitkering is 
ook slecht omdat het gewone betaalde 
banen verdringt. 

Wat er nu in de thuiszorg gebeurt, is he-
lemaal erg. Mensen worden ontslagen of 
moeten 20 procent van hun loon inleveren. 
En we hebben het hier niet over mensen 
die heel veel verdienen, integendeel. Verder 
worden in de thuiszorg ook de arbeids-
voorwaarden helemaal uitgekleed: mensen 
krijgen geen reiskosten meer en dergelijke. 
Op deze manier creëren we, behalve een 
probleem voor de thuiszorgmedewerkers 
nu, ook een enorm probleem voor de 
toekomst, want wie wil daar nog werken als 
je er geen fatsoenlijke boterham meer mee 
kunt verdienen?

BEZUINIG OP DE RAADSVERGOEDING!
In plaats van te bezuinigen op thuiszorghul-
pen zou de gemeenteraad best in haar 
eigen vlees mogen snijden, zo vindt de SP. 

De financiële beloning voor het raadswerk 
zou minder kunnen: raadsleden kiezen er 
immers voor om het erbij te doen, het is 
geen volwaardige baan waar een volwaardig 
salaris tegenover moet staan. Een onkosten-
vergoeding is voldoende. •

WAT HEEFT DE SP BEREIKT  
IN GEMEENTE DEN BOSCH?

• Wijkteams voor zorg en ondersteuning in de 
buurten.

• Geen enorm duur theater en dure nieuwe bieb.

• Aanpakken armoede.

• Brede aanpak voor meer veiligheid.

• Betaalbare woningen, zowel huur als koop.

• Meer groen en speelplekken in de wijken.

SPEERPUNTEN VAN DE SP  
DEN BOSCH VOOR DE 
KOMENDE TIJD:
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1. Cecile Visscher (44) 
‘De gemeente moet 
inspraak serieus nemen. 
Onderschat niet dat 
mensen zelf heel goed 
weten wat er beter kan 
in hun wijk.’

6. Luuk van Dijk (24) ‘In 
alle wijken moeten ge-
noeg voorzieningen zijn 
voor sport en sociaal-
culturele activiteiten. 
En er moeten meer 
groen- en speelplekken 
komen.’

7. Patty Hamerslag (42) 
‘Het wonen wordt te 
duur, veel mensen kun-
nen het bijna niet meer 
betalen. Er moeten 
voldoende betaalbare 
woningen zijn, zowel 
huur als koop.’

8. Nico Heijmans (61) ‘Laat 
dat nieuwe theater en 
die bieb maar zitten en 
doe iets voor mensen 
die echt in armoede 
leven.’

9. Hans Wijnakker (61) 
‘Zorg is geen markt! De 
gemeente moet zélf de 
beste mantelzorger zijn. 
Ik pleit voor wijkteams 
in de zorg.’

10. Jeffrey Pennings (23) 
van de SP-jongeren-
vereniging ROOD Den 
Bosch: ‘Er moeten meer 
jongerencentra komen 
in de wijken en dorpen.’

2. Bram van Boven (30) ‘Ik 
ga voor meer echte ba-
nen. Werk moet lonen.’

3. Ans Lokhoff (60) ‘Ik wil 
me sterk maken voor 
kleinschalig werken in 
de zorg én voor duidelij-
kere regels in de zorg.’

4. Mervin Pinas (32) ‘Naast 
veiligheid door politie 
op straat, camera’s en 
preventie, wil ik meer 
aandacht voor de terug-
keer van gedetineerden 
in de maatschappij.’

5. Will Vugs (63) ‘Een-
zaamheid onder 
ouderen moet actief 
opgespoord worden en 
er moeten meer ont-
moetingsplaatsen voor 
ouderen in de buurten 
komen.’

DIT ZIJN ONZE KANDIDATEN!

Op 19 november kunt u in Den Bosch naar de stembus. Dat worden 
belangrijke verkiezingen: binnenkort beslist de gemeente namelijk 
ook over zorg, bijstand, werk en de sociale werkplaatsen. Meer dan 
ooit gaan deze verkiezingen over de vraag: hoe maken we Den Bosch 
100% sociaal?

Het kabinet van VVD en PvdA heeft dankzij de gedoogsteun van D66, ChristenUnie en SGP 
veel stuk gemaakt. Onze pensioenen zijn verslechterd, thuiszorg voor onze ouderen en 
gehandicapten wordt geschrapt en op de sociale zekerheid wordt flink gekort. De solidari-
teit wordt aangetast omdat het kabinet kiest voor meer marktwerking in de zorg en meer 
armoede. Ziekenhuizen gaan winst maken; over de rug van de patiënt moet geld worden 
verdiend.

Op 19 november kunt u zeggen of u het eens bent met die politiek. Sturen we jonggehan-
dicapten naar de bijstand of gunnen we ze een menswaardig bestaan? Breken we de WW 
verder af, of zijn we solidair met werknemers die in moeilijke tijden werkloos worden? 
Gaan we door met de ontmanteling van onze samenleving of slaan we een andere weg in? 
De SP wil weg van het cynisme en kiest vóór optimisme en sociale politiek. Samen kunnen 
wij Den Bosch en Nederland 100% sociaal maken. Doet u met ons mee om Nederland 
menswaardiger, gelijkwaardiger en meer solidair te maken?

Emile Roemer,

Fractievoorzitter SP in de Tweede Kamer

VÓÓR OPTIMISME EN SOCIALE POLITIEK

SP Den Bosch
T  06 4931 5318
E denbosch@sp.nl

Foto’s SP Den Bosch,  
tenzij anders vermeld.

Meer informatie, de complete kandidatenlijst 
en het gehele programma kunt u vinden op 
onze website:

DENBOSCH.SP.NL

WORD NU LID!  
MELD U AAN OP:
www.sp.nl/word-lid
SP-lid bent u al voor  
€ 5 per kwartaal.
Geen internet?  
Bel (088) 243 55 40


