
SP-lijsttrekker Lieke van Rossum: 

‘De bezuinigingswoeDe op 
belangrijke voorzieningen 
moet stoppen!’
SP-lijsttrekker Lieke van Rossum wil dat iedere inwoner kan profiteren van de prachtige 
stad die Delft is. ‘Daarvoor moet je de voorzieningen in de wijken overeind houden’. 
Lieke is al jaren actief voor de stad en voerde ook bij de vorige gemeenteraadsverkiezin-
gen in Delft de SP-lijst aan.

alles over Delft op Delft.sp.nl

Lieke van Rossum

 › Wat staat er deze verkiezingen op het 
spel in Delft?
‘Het verdwijnen van veel voorzieningen is 
iets wat iedereen raakt. De afgelopen tijd 
verdwenen een bibliotheek en een post-

kantoor, werden acht buurthuizen gesloten 
en reden er steeds minder stadsbussen. En 
nu staan de kinderboerderijen, het school-
zwemmen, speeltuinen en het natuur- en 
milieueducatie centrum op het spel. En wie 

Zorgdemonstratie op de markt.

A2-Poster-100procent.indd   1 17-12-13   14:14



en we hebben er ook nog nooit een euro van 
terug gezien. Dat geld kunnen we dus een 
stuk nuttiger besteden! Daarnaast denken 
we dat er bezuinigd kan worden op de sala-
rissen van gemeenteraadsleden, bestuurders 
en het stadskantoor.’  

 › Ander punt: de gemeente krijgt steeds 
meer taken die eerst landelijk werden 
georganiseerd. Hoe kijk je daar tegen aan?
‘Juist die nieuwe taken voor de gemeente: 
thuiszorg, jeugdzorg en begeleiding van 
mensen met een beperking naar werk, ma-
ken de gemeenteraadsverkiezingen steeds 
belangrijker.  Zeker nu het overdragen van 

de taken gepaard gaat met een enorme be-
zuiniging. We maken ons daar grote zorgen 
over. Nu al is bijvoorbeeld aangekondigd 
dat vrijwel alle verzorgingstehuizen voor 
ouderen gaan sluiten. Het zal heel moei-
lijk worden om in de toekomst de zorg op 
een menswaardige manier uit te voeren en 
ontslagen van werknemers in de zorg  te 
voorkomen. Maar juist dat maakt een sterke 
SP-fractie in de Delftse gemeenteraad extra 
belangrijk. 100 % sociaal is ons motto. Wij 
zullen ons tot het uiterste inzetten om te 
garanderen dat iedereen de zorg krijgt die 
nodig is.’ 

‘De gemeente zou op z’n minst z’n mond 
moeten opentrekken tegen de landelijke 
regering, maar doet dat’ 

in raaD en DaaD
Democratie betekent méér dan 
één keer in de vier jaar mogen 
stemmen en verder je mond 
moeten houden. Daarom helpt 
de SP mensen om voor hun 
belangen op te komen. Enkele 
voorbeelden.

lijn 82 behouDen
Samen met de mensen in Delft-
Zuid voerden we actie voor het 
behoud van buslijn 82 in Delft 
Zuid. We belden deur-aan-deur 
aan en vroegen mensen om 
bezwaar te maken. Het stads-
gewest Haaglanden, dat over 
de buslijnen gaat, ontving 180 
officiële bezwaren. Daarnaast 
was er een petitie en werden 
er bushokjes schoongemaakt, 
om aandacht voor de buslijn te 
vragen. Een van de bewoners 
heeft voor het behoud van de 
buslijn gepleit op de vergadering 
van het stadsgewest Haaglan-
den. Het maakte daar indruk 
dat meer dan de helft van 
alle bezwaren over de nieuwe 

weet wat er in de toekomst gebeurt. De SP 
vindt dat de bezuinigingswoede op belang-
rijke voorzieningen voor Delftenaren moet 
stoppen.’

 › Hoe moet het dan wel?
‘Delft moet een leuke, aantrekkelijke stad 
blijven en we moeten zorgen dat alle wijken 
levendig en leefbaar blijven. De SP is voor 
kleinschaligheid: organiseer voorzieningen 
bij de mensen in de buurt. De laatste jaren 
verhuizen die echter steeds naar een grote 
centrale locatie. Je merkt het op allerlei 
manieren. Als ik met mijn dochter naar het 
consultatiebureau ga, is dat zo ver dat ik met 
de auto moet, terwijl ik begin dit jaar nog om 
de hoek terecht kon.’

 › Maar er moet toch bezuinigd worden? 
Hoe willen jullie dat doen?
‘De gemeente krijgt inderdaad steeds minder 
geld. Dus ontkomen we niet aan bezuinigen. 
Maar de gemeente geeft wel miljoenen uit 
aan de kenniseconomie, wat neerkomt op 
steun en subsidies aan een kleine groep 
bedrijven. Dat zou geld en banen moeten 
opleveren, maar de werkgelegenheid daalt 

dienstregeling over deze ene 
buslijn ging. Er werd uiteindelijk 
besloten dat de buslijn blijft, 
maar met een aangepaste route 
en minder frequent.

Taart voor de buschauffeur van lijn 82.

in actie voor  
De bibliotheek
We steunden actief de acties 
voor het openhouden van de 
bibliotheek in Tanthof. Ge-

bruikers van de bibliotheek 
werden opgeroepen om naar de 
raadsvergadering te komen en  
de kinderen van de scholen in 
de wijk hebben het openhouden 



•	 Behoud	van	voorzieningen	in	de	hele	stad.	
Buurtvoorzieningen	zoals	bibliotheek,	zwembaden,	
speeltuinen,	buurthuizen	en	kinderboerderijen	
moeten	open	blijven	en	verbeterd	worden.	

•	 Een	menswaardige	zorg.	De	gemeente	moet	verzet	
bieden	tegen	de	kabinetsplannen.	Er	moet	extra	
budget	komen	voor	thuiszorg	en	de	sluiting	van	
verzorgingstehuizen	moet	teruggedraaid	worden.	

•	 Meer	investeren	in	armoedebestrijding.	Iedereen	
in	Delft	moet	de	kans	krijgen	om	elke	maand	rond	
te	kunnen	komen.	Er	moet	extra	budget	ingezet	
worden	voor	de	mensen	die	dat	het	hardst	nodig	
hebben.	

•	 Een	democratische	gemeente,	waar	echt	wat	met	
inspraak	van	inwoners	wordt	gedaan.	Bewoners	
moeten	geraadpleegd	worden	bij	werkzaamheden	
en	veranderingen	in	de	buurt.	

•	 Een	goed	klimaat	voor	ondernemers:	inzetten	op	
middelgrote	bedrijven	en	kleinere	ondernemers,	
niet	allen	in	het	centrum	en	de	nieuwe	
bedrijventerreinen	maar	overal	in	de	stad.	Meer	
variatie	en	meer	inspraak.

stem sp voor:

bepleit in een gesprek met de 
wethouder. Maar hoewel het 
om een relatief klein bedrag 
ging, werd de bibliotheek toch 
gesloten. 

en veel meer
We kwamen in actie voor buurt-
huis De Bras en de nabijgelegen 
school. En op dit moment zijn 
we druk met acties voor een 
goede zorg, onder andere samen 
met het comité ‘Zorg voor 
Elkaar’. Voor raadsleden is het 

belangrijk om bij deze acties te 
helpen, legt kandidaat-raadslid 
Tom Zonneveld uit: ‘Door 
samen met mensen ergens actie 
voor te voeren, ben je veel beter 
op de hoogte van wat er echt 
speelt. In het gemeentehuis heb 
je toch vaak met een papieren 
werkelijkheid te maken. Als 
SP’er wil je nauw contact hou-
den met bewoners van de stad, 
zodat je hen goed kunt vertegen-
woordigen.’ •

 › Hoe zie je dat?
‘Kijk, je kiest er niet voor om ziek of hulp-
behoevend te worden, het overkomt je. Alle 
Delftenaren hebben recht op goede zorg. Je 
zou je er niet druk over hoeven maken of je 

wel voldoende uren thuiszorg krijgt, wat je 
als tegenprestatie moet doen of hoe je jouw 
hulpmiddelen moet betalen. Er zijn nu al 
mensen die daar moeite mee hebben, terwijl 
er nog veel meer bezuinigd gaat worden. De 

gemeente zou op z’n minst z’n mond moe-
ten opentrekken tegen de landelijke rege-
ring, maar dat doet ze nu niet. En daarnaast 
kun je ook als gemeente zelf geld beschik-
baar stellen voor zorg. Dat hebben wij het 
afgelopen jaar in onze tegenbegroting ook 
in de gemeenteraad voorgesteld. Maar de 
meerderheid ging er niet mee akkoord.’ 

 › Waarin onderscheidt de SP zich nog meer 
volgens jou?
‘De SP is de enige partij die echt samen met 
de mensen de stad probeert te verbeteren. 
We zijn vaak op straat, in wijkcentra of de 
binnenstad te vinden. Daar gaan we met 
mensen in gesprek over wat hen bezig 
houdt. Daarnaast stellen we vaak problemen 
aan de kaak die gaan over ongelijkheid: 
kinderen die in armoede opgroeien, mensen 
met een handicap die de trein in Delft niet in 
komen, mensen die in de schulden komen 
door een te hoge huur. En we willen een 
kleinschalige, veilige en groene leefom-
geving voor inwoners. Daar zetten we ons 
keihard voor in. Delft is een prachtige stad 
en iedereen moet daar van kunnen profite-
ren.’ • 

Lieke van Rossum tijdens een straatactie

Zorgdemonstratie op de Markt.



We hebben een team gemotiveerde mensen klaar staan, die popelen om hard 
verder aan de slag te gaan voor een sterk, gezond en 100% sociaal Delft. We 
stellen enkele kandidaten aan u voor: 

Lieke van Rossum 
(31) Is een ervaren 
gemeenteraadslid 
voor de SP en zette 
zich de afgelopen 
periode onder an-
dere in voor armoe-
debestrijding en 
behoud van voor-
zieningen. Lieke 
geeft milieuadvies 
aan bedrijven en 
werd afgelopen jaar 
moeder van een 
dochter.

Tom Zonneveld (23)
Heeft de afgelopen 
jaren de jonger-
engroep ROOD 
van de SP in Delft 
geleid en maakte 
zich hard voor 
betere woonom-
standigheden en 
lagere woonkosten 
voor studenten. 
Tom studeert aan 
de Technische 
Universiteit.

Maurits Bongers (66)
Is gepensioneerd 
ruimtelijk ordenaar 
en enthousiast opa 
van vijf kleinkin-
deren. Maurits 
zette zich de 
afgelopen jaren in 
voor de belangen 
van bewoners en 
ondernemers bij 
bouwplannen van 
de gemeente.

Wim Hamelink (52)
Werkt in de meet- 
en regeltechniek en 
is vader van twee 
kinderen. Wim was 
de afgelopen tijd 
ook SP-gemeente-
raadslid en voerde 
als betrokken 
buurtbewoner actie 
voor het behoud 
van buurthuizen en 
wijkcentra. 

Joost van der Sluis 
(36) Studeerde 
aan de Technische 
Universiteit en 
heeft nu een eigen 
ICT-bedrijf. Joost 
is oud-voorzitter 
van de SP in Delft 
en voerde onder 
andere actie voor 
het behoud van 
buslijn 82. 

onze mensen voor Delft
‘sp-raaDsleDen  vertegenwoorDigen hun  achterban het best.’ Conclusie	uit	onderzoek	van	politicoloog	André	Krouwel,	ontwikkelaar	van	Kieskompas,	in	november	2013,	gepubliceerd	in	VNG-magazine.

Op 19 maart kunt u in Delft naar de stembus. Dat worden belangrijke 
verkiezingen: binnenkort beslist namelijk de gemeente ook over zorg, 
bijstand, werk en de sociale werkplaatsen. Meer dan ooit gaan deze 
verkiezingen over de vraag: hoe maken we  Delft 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 solidariteit 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 maart kunt u zeggen of u het eens bent met die politiek. Sturen we jonggehandicap-
ten 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
Delft en Nederland 100% socialer maken. Doet u met ons mee om Nederland menswaardi-
ger, gelijkwaardiger en meer solidair te maken?

Emile Roemer,

Fractievoorzitter SP in de Tweede Kamer

vóór optimisme en sociale politiek

SP	Delft
06	5117	3932
delft@sp.nl
www.facebook.com/like.lieke/delft

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

Delft.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

Mila Sorel (50)
Is in het dagelijks 
leven belangenbe-
hartiger van alleen-
staande minderja-
rige asielzoekers. 
Ze studeerde aan 
de Erasmus univer-
siteit. Ze komt uit 
Curaçao en ze reist 
graag om kennis 
te maken met ver-
schillende culturen. 
Mila organiseert 
ook de Hulpdienst 
van de Delftse SP.


