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TRUMP FOR PRESIDENT 

De Verenigde Staten hebben op 8 november een nieuwe president gekozen. Na een erg 
onrustig verlopen verkiezingscampagne is Donald Trump als winnaar uit de bus gekomen. Hij 
staat erg ver van de idealen van de SP, die beter verkondigd werden door een kandidaat als 
Bernie Sanders. Trump heeft met zijn opmerkingen over vrouwen, Mexicanen en moslims 
gekozen voor een boodschap van angst en negativisme. Maar het is wel goed te begrijpen 
waarom hij gewonnen heeft: hij luisterde namelijk, net als Sanders maar in tegenstelling tot 
Clinton, goed naar de problemen die veel Amerikanen ondervinden, zoals de hoge 
werkeloosheid in de plattelandsdorpen door het sluiten van de mijnen en fabrieken. 

In dat opzicht is de verkiezing eigenlijk gelijk met die van Groot Brittannië deze zomer, het 
Brexit-referendum. Ook daar kozen veel mensen uit de arbeidersklasse en van het platteland 
voor een keuze die hen eindelijk de kans gaf om hun middelvinger op te steken naar de 
politieke elite die hen gouden bergen heeft beloofd via globalisatie, maar waarvan de 
winsten alleen bij de multinationals terecht kwamen. Jan Modaal bleef zitten met verdringing 
op de arbeidsmarkt en een gevoel zijn identiteit te verliezen. Dit is iets wat ook in Frankrijk, 
dat in mei naar de stembus gaat en daar met Marine Le Pen een kandidaat heeft die qua 
boodschap veel lijkt op Trump, en Nederland speelt. 
 
Als SP kaarten wij vaak dezelfde problemen aan, maar wij kiezen voor fundamenteel andere 
oplossingen. Wij bestrijden deze problemen niet met angst en negativisme, zoals Trump, 
Wilders en Le Pen dat doen, maar met constructieve en weloverwogen oplossingen, zoals 
bijvoorbeeld het tegengaan van segregatie, het stimuleren en verduurzamen van de 
economie, het verhogen van het minimumloon en weer betaalbaar maken van sociale 
huurwoningen. Oplossingen die ons vooruit helpen in plaats van achteruit. Oplossingen die 
mensen van verschillende klassen en achtergronden samenbrengt in plaats van tegen elkaar 
opzet. Alleen zo kan je de problemen waar een grote groep Nederlanders mee zit echt 
oplossen. 

Busvervoer naar Landelijke Aftrap op 26 november 
 

Al meer dan 200.000 mensen steunen het Nationaal ZorgFonds en duizendenmensen zijn 
actief voor onze beweging. Op 26 november organiseren we de Landelijke Aftrap in Den 
Haag, met sprekers van maatschappelijke en politieke organisaties, muziek en spektakel! 
 
Alle supporters van het  Nationaal Zorgfonds bieden we graag busvervoer aan. De bussen 
vertrekken  vanaf tientallen locaties door het land en voor 5 euro kan je met de bus mee. 
Betalen doe je gewoon bij het instappen. Wil je ons helpen om een groot succes van deze 
dag te maken? Meld je dan nu aan voor de aftrap en voor de bussen. Dat kan via deze link: 

                                    nationaalzorgfonds.nl/busvervoer 

Geen internet? Bel met de afdelingsvoorzitter en hij zorgt er voor dat je aangemeld word. 

Samen gaan we er een mooie aftrap van maken. Hopelijk tot 26 november! 

http://nationaalzorgfonds.us1.list-manage1.com/track/click?u=5c4a0247e17caa4bcb3f9e8af&id=469602f1eb&e=b4fb7347e1
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AFSPRAAK  IS  AFSPRAAK 

Een speciaal onderwerp op afgelopen raadsvergadering betrof de brief van bakkerij Neplenbroek. In het kader 

van een landelijke proef (pilot) met minder regels in het winkelcentrum, heeft ook Zeist hieraan meegedaan. 

Minder regels voor een vergunning voor activiteiten. De proef zou lopen tot  31 oktober gevolgd door een 

evaluatie. Na de evaluatie zou dit egens in januari tot een voorstel moeten leiden, wel of niet minder regels 

voor vergunningen in de centra van steden. De wethouder was echter van plan om de proef door te laten 

lopen tot aan de evaluatie (en daarna meteen ook verder), de SP had hier bezwaar tegen. Afspraak is toch 

afspraak? De andere politieke partijen vinden het best dat de pilot nu niet hoeft te eindigen. En dan vinden ze 

het gek als de burgers zeggen dat ze de politiek niet begrijpen. En nu heeft men ook nog eens voor de bakkerij 

een uitzondering gemaakt, omdat hier juist op zondagochtend de vrijheid voor verkoop werd gegeven. Gezien 

het gevoelige karater van de zondagsopenstelling bij diverse partijen is besloten dit niet meer toe te staan. Nu 

had de raad al diverse twijfels over de proef en die werden nog een stuk groter door de brief van de bakkerij. 

Hierin stond dat zij nooit geweten hebben dat het een beperkte proef was en dat ze anders niet zouden 

hebben meegedaan. Dan vraag je je acht af of dit allemaal wel zo geweldig is gecommuniceerd vanuit de 

gemeente. Neen dus. Voor minder regels in de vergunningen moeten we misschien wel een paar regels 

opstellen, hoe de communicatie moet verlopen vanuit de gemeente. En....afspraak is afspraak! 

In wat voor land leven wij?  

 

Toen ik onlangs ten zuiden van Utrecht over de A12  op weg naar huis reed, viel mijn oog op een van de 
enorme reclameborden die daar opgesteld staan.  Op één van deze borden stond levensgroot een 
aankondiging van, let op,  De Second  Home Beurs in de jaarbeurs ergens voorjaar 2017. Second Home 
Beurs? dacht ik, wat is dat nu weer.  Welnu de vlag dekt volledig de lading, een beurs voor mensen die op 
zoek zijn naar een tweede huis in binnen of buitenland.  Ik ben oud en wijs genoeg om te begrijpen dat dit 
soort beurzen georganiseerd worden omdat er kennelijk behoefte aan is. In ons kapitalistisch systeem 
hebben we of krijgen we steeds meer mensen die aan één huis waarschijnlijk niet genoeg hebben. En ik ben 
de laatste om iemand dat niet te gunnen, maar het moet me ook van het hart dat ik dit toch ook zeer 
schrijnend vind. 

We leven dus in een land waar we dit heel normaal moeten vinden terwijl we weten dat er ook mensen 
naarstig op zoek zijn naar hun eerste woning!  Als je de factsheet van de Provicie Utrecht (met cijfers van juni 
2016) download, kun je daar onder andere in lezen dat de prijzen van de koopwoningen in onze regio 
gemiddeld nogal hoog liggen, dat je of veel geld moet hebben of veel moet lenen als je pas op deze 
woningmarkt komt kijken. En voor huurwoningen dan? Tja, er zijn nog steeds ruim 65000 actief 
woningzoekenden in onze provincie, en de inschrijftijd van woningzoekenden is net iets meer dan 8 jaar. 

En ik zeg het nogmaals ik gun een ieder het zijne, maar als we in Nederland grond gaan gebruiken voor het 
bouwen van tweede woningen, dan staat dat toch in schril contrast met de zoektocht van vele jongeren naar 
hun eerste woning. Of dit nu koop is of huur. En dan vraag ik me af wat zijn dan de kansen voor de jongeren, 
als je al bijna nergens kunt wonen, en als je al wonen kunt je een zeer forse huur moet betalen, of je zeer 
diep in de schulden moet steken om je hypotheek te kunnen krijgen. Schuld op schuld, wellicht hebben zij 
zichzelf ook al in de schuld moeten steken om hun studie te kunnen betalen.  En dan vraag ik me toch wel 
eens af : in wat voor land leven wij? 


