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     Bossche  SP 

Een bezoeker: 

"De huur is haast 
niet meer te betalen 
nu ook prijzen voor 
energie en voedsel 
hard stijgen." 

 

Interview 

SP in de wijk 

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

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 Thomas Luijben uit de De Maaspoort. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wijk: De Maaspoort 

Sinds: zeven jaar. 

Naam: Thomas Luijben 

Leeftijd: 43 jaar 

Burgerlijke staat: alleenwo-

nend 

Huisdieren: geen 

Tevredenheid over de wijk:  

Het woont heel fijn hier op het Bollenveld. Het is rustig, zeker 

in verhouding tot sommige andere wijken. De voorzieningen, 

zoals het OV, zijn goed. Op de Maaspoort is heel veel groen. 

Maar als je geen zin hebt om ver weg te gaan, hoef je dat ook 

zeker niet; het winkelcentrum is op loopafstand. 

Ik zou alleen wel een voorstander zijn van ondergrondse con-

tainers.  

 

Heeft gestemd:  

Groen Links, voornamelijk vanwege het klimaatbeleid en het 

gevoel van sociale rechtvaardigheid. 

Bij bepaalde thema's, denk aan bijvoorbeeld milieu, klimaat, 

globalisering, vind ik dat de vrijheid van het individu doorge-

slagen is. Je kunt er als individu niet zomaar vanuit gaan dat je 

weet wat het collectief belang is. Daarom ben ik er allerminst 

op tegen, bij die belangrijke thema’s, de vrijheid van het indi-

vidu in te perken en ondergeschikt te maken aan het ge-

meenschappelijk belang.  

 

Voorkeur:  

SP en Groen Links 

 

Wat had SP kunnen doen:  

Niet veel anders eigenlijk. De SP was niet heel erg zichtbaar. 

Maar ja…dat was Groen Links eigenlijk ook niet. 

 

 

 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 

Nieuwsbrief Bossche SP.  Naast de SP-leden willen we ook een algemeen publiek bereiken met deze 

Nieuwsbrief. We stellen ons tot doel om deze nieuwsbrief maandelijks uit te brengen. 

 

Redactieleden 

• Ari van Uden 

• Jente van Eck 

• Nico Heijmans 

• Stefan Schellen 

 

Contactpersoon: Ari van Uden  06 4218 1199 

 

Formulier energietoeslag  

SP-fractie aan het College: Wat is de zin van al die vragen? 

Vragen aan het College: 
 
- Wat is het nut van het grote aantal vragen op het formulier 
waarmee je een energietoeslag aanvraagt? 
 
- Wil het College onze inwoners met een laag inkomen, zelf 
gaan benaderen? 
 

 

Aanvullende informatie voor lezers die een aanvraag in willen 
dienen. 

Een aanvraag kan via de website van de gemeente: https://
www.s-hertogenbosch.nl/energietoeslag. Aanvraag eindigt 
op 1 november. Het gaat om een toeslag van  € 800,-. 

Voor hulp kunt u o.a. terecht bij een van de wijkpleinen: 
https://www.kijkopkoo.nl/wijkplein/algemeen. 

 
Komt u er niet uit? Bel de SP Hulp- en Informatiedienst  
06 12 50 09 46. 

Informatiebijeenkomst over de huurverhoging 

Hoe weiger je de huurverhoging te betalen? 

SP en de Bond Precaire Woonvormen organiseren samen 
een bijeenkomst op 16 mei in het Sociaal Cultureel Centrum 
de Helftheuvel. Het gaat over de verhoging van de huren en 
wat je er tegen kunt doen. 

Door middel van de verspreiding van honderden flyers door 
vrijwilligers van de SP, wordt opgeroepen naar deze bijeen-
komst te komen. 

Bezoekers krijgen uitleg over hoe je de huurverhoging kunt 
weigeren. Weigeren is wettelijk toegestaan. Met een voor-
stel van de verhuurder hoef je niet akkoord te gaan. Ver-
huurders verzwijgen dat wanneer zij een huurverhoging 
voorstellen. 

Voor meer informatie: 
https://bondprecairewoonvormen.nl/ 
https://denbosch.sp.nl/hulp-informatiedienst 

  

Op de koffie bij de SP 

Dit keer in de Graafsewijk-Zuid 

Zaterdag 7 mei klappen SP-leden de parasol uit, op een plant-
soen in de Graafsewijk-Zuid. Deze buurt ligt tussen de rivier 
de Aa en de Graafseweg. Voorafgaande keren waren de Ham-
baken en De Haren aan de beurt. 

Een mooie activiteit met koffie en broodjes en een gezellige 
dag vol boeiende gesprekken met bewoners.  

Naast positieve signalen over het wonen in deze buurt komen 
tijdens de levendige gesprekken een aantal verontrustende 
signalen naar boven:  

Het ontbreken van een buurthuis. Het verdwijnen van de 
Patio als buurthuis, wordt als een groot gemis erva-
ren. 

Verkeersveiligheid, de bordjes die een maximum snelheid 
van 30 kilometer aangeven, zijn wel erg klein. Autobe-
stuurders zien ze niet. 

De verlichting in de Cypresstraat is beperkt, waardoor het 
’s-avonds te donker is. 

Verloedering in brandgangen en vuil op straat. 

In sommige straten hebben huurwoningen last van vocht. 

Verborgen armoede. 

De volgende SP in de buurt is op zaterdag 4 juni in Het Ven in 
Rosmalen. 

Bouw Klokkenlaan 

Aantasting woongenot Eerste Hambaken 

Stand van zaken 

De plannen voor de bouw op het terrein van de voormalige 

Gabriëlschool aan de Klokkenlaan, heeft onder bewoners 

van de Eerste Hambaken tot nogal wat weerstand geleid.  

Dat er gebouwd gaat worden is duidelijk, maar omdat er 

veel geluiden kwamen van ontevredenheid onder de bewo-

ners in de directe omgeving van de huidige bouwplaats, zijn 

we gaan kijken, praten en luisteren. 

Het eerste wat opvalt is: niemand die we spreken is er blij 

mee. Een enkeling geeft aan het allemaal wel best te vin-

den, maar het gros van de bewoners aan de Eerste Hamba-

ken heeft het gevoel dat hun woongenot ernstig wordt aan-

getast.  

Wachten op uitspraak Hoge Raad 

Een aantal bewoners zit de zaak zelfs zo hoog dat ze zelf 

grondig onderzoek zijn gaan plegen naar de gang van zaken 

aangaande de bouw. Dit heeft ertoe geleid dat de zaak nu 

bij de Hoge Raad ligt. Op de dag van schrijven laat de uit-

spraak nog op zich wachten. 

Luisteren naar betrokkenen 

Bram Roovers zal een dezer dagen ook nog langs gaan bij 

een van de kartrekker van het bezwaar. Want zelfs al heb-

ben we als SP voor gestemd omdat het om sociale huurwo-

ningen en zorgwoningen gaat, wanneer er zoveel ongenoe-

gen speelt, willen we niet één van de partijen zijn die er al-

leen maar bij stond en ernaar keek. We willen er zijn, we 

willen het verhaal horen. Van de mensen zelf. 

Wordt vervolgd. 

Woensdag 15 juni—Ledenavond  

Coalitieakkoord. Zes partijen in de Bossche Gemeenteraad 

hebben een akkoord gesloten over wat ze van plan zijn de 

komende vier jaar, met onze stad. Hoe gaan we daar op rea-

geren? 

Voorafgaand sturen wij het akkoord per email naar de leden. 

Aanvang 20:00 uur, Partijkantoor Boksheuvelstraat 2c 

 

Woensdag 14 september—Combinatie ALV en Ledenavond 

Verkiezing van nieuwe voorzitter. Elk lid van de afdeling kan 

zich kandidaat stellen. 

Ronald van Raak, voormalig Tweede Kamerlid,  over het 

nieuwe beginselprogramma. Het  concept beginselprogram-

ma vind je via de link: https://www.spnet.nl/heel-de-mens-

2022 

Locatie en tijdstip volgen later. 

 

 

Komende Ledenavonden 

Coalitieakkoord en Ronald van Raak over het  

nieuwe beginselprogramma 

Ledenavonden zijn maandelijkse bijeenkomsten van de Bossche afdeling voor leden maar ook 

voor sympathisanten en belangstellenden.  

We willen van elkaar leren maar ook met elkaar leren. 

Je bent van harte uitgenodigd, Team Ledenavonden—Qu en Ari 

Noteer alvast in je agenda: 

14 september 

Ronald van Raak  

Voormalig Tweede Kamer-

lid, bezoekt onze afdeling. 

Onderwerp: het nieuwe be-

ginselprogramma Heel de 

mens 
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