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     Bossche  SP 

Verkeerssituatie Geysendorfferstraat in de  

Kruiskamp is nijpend 

Tijdens de verkiezingscampagne zijn er klachten binnengekomen 

bij de SP over het verkeer in de Geysendorfferstraat. Onoverzich-

telijk, gevaarlijk voor kinderen en er wordt te hard gereden, zijn 

de klachten die we het vaakst horen.  

Zoals we gewend zijn te doen, gaan we na zo’n melding op onder-

zoek uit, om te luisteren naar de  mensen in de straat en polsen we 

of er serieuze problemen zijn. 

Op een vrijdagmiddag hebben we in deze straat huis- aan huis aan-

gebeld en de mensen om hun mening gevraagd. Er is duidelijk wel 

wat aan de hand in deze straat. Opvallend was dat alle mensen met 

kinderen aangaven dat ze de straat niet veilig vinden voor hun kin-

deren, maar ook heel wat mensen zonder kinderen geven aan wel 

iets te voelen voor eenrichtingsverkeer; dat zou het allemaal een 

stuk overzichtelijker en veiliger maken. 

Kortom: Alle reden om verder met de mensen hierover in gesprek 

te gaan. We zullen binnenkort dan ook voor de bewoners van deze 

straat een avond organiseren om met elkaar in gesprek te gaan 

over wat zij verbeterd willen hebben in hun straat.  

Samen tegen de huurexplosie! 

De huren zijn in de afgelopen jaren abnormaal gestegen. De hoe-

veelheid geld dat mensen kwijt zijn aan hun woonlasten vinden 

wij ook buitenproportioneel.  

Veel te vaak blijft er echt te weinig over van het inkomen van 

mensen om goed en gezond eten te kopen en komt het steeds 

vaker voor dat er kinderen op school komen zonder ontbijt. 

Dit kan zo niet doorgaan!  

De SP vindt dat er in Den Bosch echt veel meer verzet moeten 

komen tegen de exploderende huren. Maar verzet moet goed en 

zo breed mogelijk georganiseerd worden. Dat gaan we doen: 

samen met andere partijen, samen met huurdersverenigingen, 

bewonersverenigingen en iedereen die het beu is dat onze wo-

ningen onbetaalbaar worden. 

Bent u ook iemand die woedend wordt van die huurstijgingen? 

Zet dan die woede om in actie en kom met ons in verzet! Hoe? 

Dat gaan we de komende maanden gezamenlijk bekijken en na-

tuurlijk hoeft u geen lid van de SP te zijn om mee te doen. 

Interesse? Neem contact op met denbosch@sp.nl 

 

Wat is uw ervaring met het  

‘Loket voor gedupeerden Toeslagenaffaire’? 

Zoals in veel plaatsen heeft ook Den Bosch een loket waar mensen 

die slachtoffer zijn van de toeslagenkwestie terecht kunnen met 

hun vragen en hun problemen. Gelukkig maar. 

Onze gemeenteraadsfractie vraagt zich wel af of mensen die naar 

dit loket gaan ook echt geholpen worden, of zij tevreden zijn over 

de manier waarop het loket werkt.  

Onze raadsleden, Bram Roovers en Cecile Visscher, horen heel 

graag uw ervaringen als toeslagenouder met dit loket. Zowel posi-

tief als negatief. Daarom vragen zij of ouders hun ervaringen willen 

delen met hen. Hun anonimiteit is natuurlijk te allen tijde gewaar-

borgd. 

U kunt contact opnemen met: 
Cecile Visscher: cvisscher@psbrabant.nl of  06 46 33 59 65 
Bram Roovers: bramroovers@home.nl of 06 53 86 42 30 

Provinciale Statenverkiezingen 

Elk SP-lid kan zich kandidaat stellen 

In maart 2023 zijn er weer verkiezingen voor Provinciale Staten. 

Indirect zijn dit dan ook weer de verkiezingen voor de Eerste ka-

mer. Immers, de leden van Provinciale Staten kiezen de leden 

van de Eerste kamer. 

Noord-Brabant heeft 55 Provinciale Statenleden, waarvan er op 

dit moment vijf tot de fractie van de SP behoren. Iedereen die lid 

is van de SP en in Noord-Brabant woont, kan zich kandidaat stellen 

voor het lidmaatschap van Provinciale Staten. Er is geen bepaalde 

(voor)opleiding nodig. De provincie houdt zich vooral bezig op ter-

reinen als Economie, Natuur en Milieu, Landbouw, Energie, Ver-

gunningverlening, Toezicht en Handhaving en Ruimtelijke Ontwik-

keling. 

Provinciale Statenlid zijn is geen full-time baan. Wij verwachten 

van onze Statenleden dat zij de vrijdag ter beschikking hebben 

voor de vergaderingen, werkbezoeken, fractievergaderingen e.d.  

Wij vertellen u graag wat meer over het Statenlidmaatschap en 
mocht u een keer te gast willen zijn bij onze Statenfractie, dan 
bent u van harte welkom. U kunt hierover contact opnemen met 
Nico Heijmans, email: nheijmans@psbrabant.nl of tel: 06 51 03 97 
43. 

 Interview 

SP in de wijk 

Als SP vinden we dat we bereikbaar en zichtbaar moeten zijn in uw wijk. Niet al-

leen als er gestemd kan worden, niet om leuke foto’s te maken van vrolijke SP-

kiezers, maar gewoon: altijd. 

Deze week gaan we in gesprek met een bewoner van de wijk De 

Buitenpepers. 

Naam: Joris Dirks 

Wijk: De Buitenpepers 

Sinds: twee jaar. 

Leeftijd: 41 jaar 

Burgerlijke staat: samenwonend 

Huisdieren: 3 katten en 1 logeer-

hamster 

Kinderen: 2 dochters  

Tevredenheid over de wijk: Er is hier veel groen, voldoende speel-

gelegenheid voor de kinderen, rustig verkeer en winkels op loopaf-

stand. Wat mij betreft een prima wijk waar niets met hoge nood 

veranderd hoeft te worden. 

 

Heeft gestemd: Nee, ik heb me er deze keer niet in verdiept. De 

problemen die ik in mijn dagelijks leven tegenkom, zijn eerder zaak 

van de landelijke politiek. Daarom ben ik niet bezig met lokale poli-

tiek. 

 

Voorkeur: SP 

 

Wat had SP kunnen doen: Stoppen met posters. Die plakplaatsen 

hangen zo vol….als je daar langs rijdt zie je alleen een soort ge-

kleurde wolk. Er is niemand in de buurt langsgekomen en er is geen  

persoonlijk contact gezocht. 

Ik vind dat de landelijke politiek veel beter had moeten duiden dat 

er groot belang is om op lokaal niveau te stemmen.  

 

 

 

 Telefoon: 06 53 86 42 30 

 E-mail: denbosch@sp.nl 

 Website: www.denbosch.sp.nl 

 Facebook: facebook.com/sp.denbosch 

 Instagram: instagram.com/spdenbosch/ 

 

 SP-afdeling Den Bosch 

 

Postadres: 
Graafseweg 275 
5213 AK Den Bosch 
 

Kantooradres: 
Boksheuvelstraat 2C 
Den Bosch 
 

Hulp- en informatiedienst SP-Den Bosch: 06 12 50 09 46 

Maandagavond: direct telefonisch bereikbaar 

Overige tijdstippen: spreek boodschap en telefoonnum-
mer in. Wij bellen je dan terug. 

Ook voor niet-leden. 

 

 

Colofon 

Dit is de eerste uitgave van de digitale ‘Nieuwsbrief Bossche SP’. Naast de SP-leden willen we ook een al-

gemeen publiek bereiken met deze Nieuwsbrief. We stellen ons tot doel om deze nieuwsbrief maandelijks 

uit te brengen. 
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