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Sluit je nu aan bij onze beweging en word Vriend voor Rechtvaardigheid. 
Je ontvangt dan belangrijk nieuws van Lilian en de SP. En je krijgt een gratis 
welkomstpakket thuisgestuurd! 

Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel op naar: SP, Antwoordnummer 407, 3800 VB Amersfoort

naam  

email 

telefoon 

postcode  huisnummer 

  Ik wil lid worden van de SP

De coronacrisis heeft ons laten zien wat daad-
werkelijk van waarde is in onze samenleving. Wie het 
land draaiende houden als het erop aan komt en hoe 
de kracht van de samenleving zoveel sterker is dan 
alleen het individu. 

Neem de mensen die werken in de zorg. Deze 
crisis laat ons opnieuw zien hoe belangrijk goede 
zorg is. Maar ook: hoeveel meer waardering onze 
zorgverleners verdienen. Het mag niet alleen bij een 
applaus blijven. 

De komende tijd zal de vraag ook zijn wie de 
rekening van deze crisis moet betalen. Als het aan 
de gevestigde partijen ligt, dan gaat het hetzelfde 
als met de financiële crisis tien jaar geleden: terwijl 
grote bedrijven en aandeelhouders snel weer 
winst maakten, moesten mensen loon inleveren, 
werden pensioenen gekort en werd er flink op zorg, 
onderwijs en veiligheid bezuinigd. Dat mogen we niet 
nog een keer laten gebeuren! Nu is het tijd om het 
anders te doen.

Samen kunnen we ervoor zorgen dat de rekening 
van de crisis daar gelegd wordt waar die hoort. 
Dat betekent dat we niet bezuinigen op de publieke 
sector, maar juist investeren. Dat we samen de 
ongelijkheid aanpakken door bedrijven en de super-
rijken hun eerlijke deel te laten betalen.

Verandering is nodig en is mogelijk. Samen kunnen 
we dat tot stand brengen. Samen kunnen we sociaal 
en eerlijk uit deze crisis komen. Doet u met ons mee?
 
Met vriendelijke groet,
Lilian Marijnissen

EERLIJK UIT DE CRISIS
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SPECIAAL HOF VAN TWENTE

DOE MEE MET  
ONZE NIEUWJAARS-
BIJEENKOMST!
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Op maandagavond 18 januari 
houdt de SP in Twente haar 
nieuwjaarsbijeenkomst. Deze 
keer digitaal: via YouTube 
live vanuit Metropool wordt 
de bijeenkomst uitgezonden. 
Deze zal ook te zien zijn via: 
hofvantwente.sp.nl

Doe ook mee die avond! 
Lilian Marijnissen zal 
iedereen welkom heten.  
Ook kunt u kennis maken met 
de Twentse SP-kandidaat  
voor de Tweede Kamer-
verkiezingen, Hanne Drost.

MAANDAG 
18 JANUARI

INTERVIEW MET HANNE DROST

Hanne Drost, 33 jaar en geboren en getogen in Hengelo, staat op plek 12 van de 
kandidatenlijst van de SP voor de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart. 

DE TWENTSE KANDIDAAT VOOR  
DE TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN

Deze krant is een uitgave van de SP in Hof van Twente. Contact opnemen? Dat kan! Sleutelbloem 5, 7491 LR Delden,  
T 06- 23 20  70 08  E hofvantwente@sp.nl  I hofvantwente.sp.nl • December 2020 / januari 2021

 › Ben jij straks ons Twentse  
Tweede Kamerlid?
‘In Den Haag word ik regelmatig ‘Haagse 
tukker’ genoemd. Dat vind ik mooi. Ik woon 
inmiddels al een aantal jaren niet meer in 
Twente omdat handiger is om in den Haag 
te wonen. Den Haag is een fantastische stad, 
maar ik ben ook zeker regelmatig te vinden 
in Twente. Ik hou me bezig met wat in 
Twente speelt en voel me er thuis.’

 › Je bent al sinds jong lid van de SP. 
Wat trok je destijds?
‘Toen ik 16 jaar was zei mijn vader: ‘Nu 
wordt het tijd dat je leert wat demonstreren 
is.’ We stonden op de Dam met duizenden 
mensen bij de demonstratie tegen de oorlog 
in Irak. Ik vond dat zo indrukwekkend dat ik 
besloot politiek actief te worden. De keuze 
voor de SP was snel gemaakt. De SP heeft 
een genuanceerde kritische visie en voert 
concreet actie om ongelijkheid en onrecht vervolg op pag. 2

te bestrijden. De SP is altijd in de buurten te 
vinden om samen met mensen problemen 
aan te pakken en acties voor verbetering te 
voeren.’ 

 › Je hebt in de zorg gewerkt. Wat heb je 
allemaal gedaan en wat heb je er geleerd?
‘Van jongs af wilde ik verpleegkundige wor-
den. Naast mijn studie HBO-verpleegkundi-
ge in Enschede werkte ik in verzorgings- 
huizen, verpleeghuizen en in de thuiszorg. 
Toch vond ik het moeilijk om menswaardige  
zorg te kunnen bieden als je constant met 
te weinig collega’s staat. We moesten onder 
veel te hoge tijdsdruk werken. En we waren 
meer bezig met rapportages dan dat we 
voldoende tijd hadden voor de mensen. 
Daarom besloot ik na mijn studie te stoppen 
met werken in de zorg en ben ik voor de SP-
Tweede Kamerfractie gaan werken als 

Sleutelbloem 5, 7491 LR Delden



begroting in te dienen, want als wij onvol-
doende geld ontvangen van het Rijk kan de 
gemeente haar voorzieningen niet in stand 
houden! Door dit signaal af te geven willen 
wij de Rijksoverheid duidelijk maken dat 
deze roofbouw op de gemeenten niet langer 
kan. In de raad was hiervoor echter onvol-
doende steun.’

 › Waar heeft de SP zich nog meer  
laten horen?
‘Vanwege corona stelden wij veel kwes-
ties schriftelijk aan de orde, ook voor die 
mede-inwoners die het zwaar hebben, zoals 
over Reggehof, asbestsanering, het leefbaar 
houden van het platteland, glasvezel in het 
buitengebied en de situatie voor de bewo-
ners van Camping Westerholt.’

 › Is het voor de SP, die vaak in buurten te 
zien is, nu extra lastig in coronatijd?
‘Ja, dat is lastig. Toch komen we aan onze 
informatie, vooral door steeds schriftelijke 
vragen te stellen. Helaas was het regelmatig 
zo dat schriftelijke vragen achteloos en on-
zorgvuldig door het college van CDA en VVD 
werden behandeld. Dit noopte ons tot het 
regelmatig opnieuw stellen van vragen, soms 
wel tot drie keer toe.’

 › Hoe staat het er nu in de gemeente-
politiek voor?
‘In 2018 startte deze raadsperiode met het 
college CDA/VVD. Eerst leek het nog dat een 
derde partij erbij zou komen, Samen Doen. 
Maar uiteindelijk gingen CDA en VVD weer 
alleen verder. De combinatie GPS (Groen-
Links/PvdA/SP) liet men links liggen.’ 

 › Welke belangrijke zaken heeft de SP  
de afgelopen raadsperiode aangepakt?
‘Het belangrijk punt was de voormalige 
Vitens-reserve  van 4,3 miljoen. De SP had 
aangetoond dat deze reserve volledig vrij 
te besteden was en kreeg daarvoor ook de 
voltallige steun van de raad. De reserve werd 
geheel bestemd voor duurzaamheid. Maar 
vorig jaar werd door het college, gesteund 
door PvdA, hiervan slechts 1,5 miljoen be-
stemd voor duurzaamheidsdoelen (waarvan 
1 miljoen voor biodiversiteit), de overige 
2,8 miljoen is niet beschikbaar gesteld voor 
duurzaamheid.’  

 › Hoe staat het met het op peil houden  
van sociale voorzieningen?
‘De bezuinigingsdrift van Rutte is helaas 
goed merkbaar. Gezien de ontstane tekor-
ten stelden wij voor om een niet-sluitende 

SP IN HOF VAN TWENTE: 

INTERVIEW MET SP-FRACTIEVOORZITTER HERMAN KALTER

AL DERTIG JAAR 
EEN POLITIEKE 
FACTOR

‘ STOP MET ROOFBOUW  
OP GEMEENTEN!’

 › Wat zijn de zaken waar je trots op bent?
‘In de vorige raadsperiode leidde een SP/
VVD-initiatief tot de vorming van een Fonds 
Economisch-Sociale Participaties (ESP). De 
bedoeling daarbij was om hieruit sociaal-
economische initiatieven en innovaties 
mogelijk te maken. Daarmee kan de lokale 
werkgelegenheid in de Hof van Twente gesti-
muleerd worden, zoals in de zorg, de sociale 
beroepen of duurzame woningbouw en 
agrarische bedrijvigheid. Voor de komende 
tijd willen we op basis hiervan met het pro-
gramma Samen Turen in Portemonnee (StiP) 
de voorzieningen in kleine buurtschappen 
in stand houden en verbeteren. Landelijk 
wil men zich uit de crisis investeren, de SP 
wil dat – via de Hofse Agenda – lokaal ook 
doen.’  •

‘Wij lopen niet mee 
aan de leiband van  
het kabinet’

vervolg van pag. 1

OP ONDERZOEK UIT IN DORPEN EN BUURTEN!
Vlak voor de coronatijd heeft de SP 
met 30 vrijwilligers in verschillende 
Deldense wijken onderzoek gedaan 
naar wat er leeft onder de mensen. 
We hoorden een aantal klachten op 
gebied van onder andere verkeer, 
openbaar groen en afvalinzameling. 
Deze hebben we aan de orde gesteld 

in de gemeenteraad. Dit doen we ook 
weer na coronatijd in andere plaatsen 
in de gemeente. Daarmee laten we 
zien dat ook buiten verkiezingstijd 
contact met inwoners de basis is van 
onze politiek.
Op de foto: SP’ers in gesprek met 
buurtbewoners in Delden.

beleidsmedewerker zorg en sport. Daar werk 
ik samen met onze Kamerleden iedere dag 
volop aan betere zorg en betere arbeidsvoor-
waarden voor zorgverleners.’ 

 › De zorg en hoe die geregeld is blijkt het 
belangrijkste thema voor de komende 
verkiezingen. Is dat terecht?
‘Dat begrijp ik heel goed. De afgelopen 
jaren is er ongelofelijk hard bezuinigd op de 
dagelijkse zorg die mensen nodig hebben 
en worden de zorgkosten voor de mensen 
steeds hoger. Dat begint al met het eigen 
risico. Ik heb me de afgelopen jaren enorm 
kwaad gemaakt omdat ouderen rechtszaken 
moeten aanspannen om fatsoenlijke thuis-
zorg te krijgen, maar ook omdat chronisch 
zieken te maken krijgen met torenhoge 
rekeningen. We weten dat gelijke toegang tot 
de zorg voor iedereen kan en dat we de gekte 
van de marktwerking in de zorg kunnen 
stoppen. De SP wil een Nationaal ZorgFonds 
met inkomensafhankelijke premies en geen 
eigen risico.’ 

 › Waarom zouden mensen in Twente op  
de SP moeten stemmen?
‘Twente heeft de afgelopen jaren behoorlijk 
wat strijd moeten leveren. Zo stond de SP 
vooraan om banen in de regio te behouden 
toen Siemens in Hengelo en Vredestein in 
Enschede besloten om te gaan sluiten. En 
dat was niet omdat deze bedrijven verlies 
draaiden! We hebben ons met hand en 
tand verzet tegen het sluiten van de sociale 

werkvoorziening Soweco in Almelo en om-
streken. En zelf was ik er ook bij toen we met 
velen protesteerden tegen het verdwijnen 
van de spoedeisende hulppost, de verlos-
kunde en de IC’s in het Hengelose zieken-
huis. En vergeet ook niet dat mensen harde 
klappen hebben moeten opvangen door 
bezuinigingen van de kabinetten van Rutte, 
voornamelijk op inkomen, wonen en zorg. 
En daar komt de corona nu bij. De rekening 
moet rechtvaardig worden verdeeld. We 
willen als SP niet dat de miljarden die Rutte 
nu uitgeeft aan grote bedrijven straks weer 
betaald moeten gaan worden door huurders, 
gepensioneerden en mensen zonder hoge 
inkomens.’ 

 › Wat is dé ervaring die je als actief lid  
van de SP het meest is bijgebleven?
‘Onlangs reed ik een dag mee op de ambu-
lance, tijdens een van onze werkbezoeken. 

Dat vond ik ongelofelijk indrukwekkend. 
Niet alleen om te horen van de zorgverle-
ners op de ambulance wat er allemaal speelt, 
maar ook omdat het zo schokkend is om te 
zien hoeveel leed je tegenkomt achter de 
voordeur. En dan gaat het niet alleen om 
zorg, maar ook om bijvoorbeeld fatsoenlijke 
huisvesting en inkomen. Dat is typisch de 
SP. Wij gaan op werkbezoek om zelf van de 
mensen te horen hoe zaken er aan toe gaan. 
Wij lopen niet mee aan de leiband van het 
kabinet. Kijk alleen maar naar Renske  
Leijten die ouders zelf opgezocht heeft  
en de feiten kent bij de verhoren over de  
belastingdienst.’ •

Maak kennis met Hanne op onze 
Twentse nieuwjaarsbijeenkomst op  
18 januari vanuit Metropool, die zal 
worden uitgezonden via youtube 
(kijk op hofvantwente.sp.nl).

Het lijkt een eeuwigheid geleden 
dat de SP onderzoek deed naar 
het gevaar van asbestproductie 
bij Eternit Goor. Onder andere 
Remi Poppe was veel in de regio 
om te spreken met werknemers, 
omwonenden en – toen al – 
slachtoffers van het werken met  
kankerverwekkende vezels. 

Inmiddels verwerkt Eternit 
sinds 1994 geen asbestvezels 
meer en zijn er miljoenen euro’s 
uitgegeven aan sanering van met 
asbest verontreinigde grond in 
tuinen en langs wegen. Pas sinds 
2007 kunnen slachtoffers van 

asbestziekte aanspraak maken op 
een uitkering uit een asbestfonds. 
De saneringsslag bij asbestdaken 
moet op de meeste plaatsen nog 
gemaakt worden. Maar één ding 
staat vast: zonder SP had dit 
allemaal veel langer geduurd. 


