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De afgelopen jaren hee! het 
rechtse provincie bestuur  
veel geld uitgegeven aan  
over bodig asfalt en aan pres-
tigeprojecten zoals de Lucht-
haven Twente en de bypass 
bij Kampen. De SP wil stop-
pen met de prestigeprojecten. 
Hierdoor kunnen we het geld 
van de provincie gericht in-
vesteren en voorkomen dat 
de lasten worden verhoogd. 

vervangen door andere beheersmaatrege-
len. Daarbij willen we meer ruimte geven 
aan wilde dieren door in gebieden die 
daarvoor geschikt zijn het nulstands beleid 
voor edelherten en wilde zwijnen op te 
heffen. Ook stoppen we met de ganzen-
afschot in de winter.

EEN GEZONDE EN VEILIGE LEEFOMGEVING 
Verschillende incidenten, zoals bijvoor- 
beeld het lekken van opgeslagen olie uit 
de zoutcavernes in Amtsvenn net over 
de grens in Duitsland, hebben ons laten 
zien dat wij voorzichtig moeten zijn met 

1. William van de   

Heuvel (49), Hengelo

‘Door te investeren in werk 
houden we Overijssel 100% 
sociaal!’

2. Marianne Breedijk 

(42), Nijverdal

‘Overijssel heeft geen 
megastallen nodig. De SP 
staat voor een voor gezonde 
landbouw.’

3. Gezina van der Ven- 

Lodder (40), Almelo

‘In Overijssel groeien 21.300 
kinderen op in armoede. Dat 
is onacceptabel, er is genoeg 
voor iedereen.’

4. Harry Broekhuis (53) 

Deventer 

‘Wij blijven inzetten op 
leefbaarheid en behoud van 
voorzieningen, juist ook in 
het buitengebied.’

5. Henriette Klein  

Bleumink (43), Hengelo

‘Goed openbaar vervoer is 
essentieel voor de bereik-
baarheid van onze dorpen  
en steden. Dit mag niet 
verloren gaan.’ 

KANDIDATEN

OVERIJSSEL

We willen investeren in de bereikbaarheid 
van het pla#eland en de kleine kernen 
door het openbaar vervoer in deze  
gebieden te behouden. Ook het mid-
den- en klein bedrijf moet meer aandacht 
krijgen van de provincie. Een van de acute 
problemen is dat banken geen krediet 
willen geven aan dergelijke bedrijven. 
De mogelijkheden voor een provinciale 
kredietbank moeten daarom onderzocht 
worden. 

GEEN GEMEENTELIJKE FUSIES AFDWINGEN
De SP geloo! niet dat groter automatisch 
beter betekent. De afgelopen jaren hebben 
we gezien dat fusies van onderwijsinstel-
lingen, zorginstellingen en woningbouw-
corporaties vaak juist tot extra kosten en 
grote problemen leiden. Dat is niet anders 
bij gemeenten. Wat de SP betre! zal de 

BESTE INWONER VAN OVERIJSSEL

Dit boekje bieden wij u aan om te  
laten zien waar wij als SP voor 
staan.

Bij de verkiezingen van 18 maart 
hebt ú het voor het zeggen. 
Uw stem is erg belangrijk omdat 
de uitslag grote gevolgen kan  
hebben voor het voortbestaan  
van het kabinet van VVD en PvdA. 
Het is tijd om af te rekenen.

Als u het menselijker en socialer 
wilt, stem dan op de SP.

Hartelijk dank alvast.

Met vriendelijke groet,

Emile Roemer

SP OVERIJSSEL
De Grutto 35
7609 DC Almelo 

www.overijssel.sp.nl
overijssel@sp.nl
Twitter @spoverijssel
Facebook:
www.facebook.com/spoverijssel

provincie geen gemeentelijke fusies af-
dwingen. Wel zien wij mogelijkheden voor 
gemeenten om verder samen te werken 
door gezamenlijke uitvoeringsdiensten  
op te richten.  

DUURZAAM NATUUR- EN MILIEUBELEID
Het prachtige, gevarieerde landschap van 
Overijssel moeten we behouden en ver-
sterken. Voor grootschalige megastallen, 
varkensclusters en andere veefabrieken is 
geen ruimte meer in Overijssel. Familie-
bedrijven die passen in het landschap 
moeten echter wel de ruimte krijgen om 
zich te blijven ontwikkelen, met name 
door innovatie en overstap op nieuwe, 
duurzame en biologische producten.  

De rol van de jacht in het wildbeheer 
moet zoveel mogelijk worden beperkt en 

1. Meer werk en behoud van   
sociaal beleid.

2. Meer sociale huurwoningen,  
verduurzaming bestaande  
woningen.

3. Geen toename goederen ver- 
voer over het spoor.

4. Goed openbaar vervoer in de 
hele provincie. 

5. Meer aandacht voor het MKB  
in Overijssel.

DE SPEERPUNTEN IN OVERIJSSEL

 

De SP heeft een lijst  met

kandi daten uit de hele provincie. 

Maak kennis met de kandidaat bij u 

uit de buurt op: overijssel.sp.nl

Statenlid Gezina van der Ven met  
Emilie Roemer in actie voor behoud  
van de bibliotheek in Almelo.

We gaan het provinciaal energiefonds 
vol ledig inze#en voor het beter isoleren 
van de bestaande woningen. Dit gee! een 
impuls aan de noodlijdende bouwsector 
en leidt tot lagere energielasten waardoor 
mensen meer te besteden krijgen. We wil-
len ook investeren in de bouw van sociale 
huurwoningen om de groeiende tekorten 
aan deze woningen op te lossen. 

INVESTEREN IN WERKGELEGENHEID
We ze#en in op het behoud van de sociale 
werkvoorziening zodat mensen met een li-
chamelijke of verstandelijke beperking aan 
het werk kunnen. Veel jongeren die niet 
goed mee kunnen komen in het onderwijs, 
komen nu zonder arbeidskwalificatie op 
de arbeidsmarkt. De SP wil investeren in 
arbeidskwalificatiecentra om de kansen 
van deze jongeren te vergroten. 

6. Geen megastallen maar  
gezonde landbouw.

7. Geen schaliegas of opslag  
in zoutcavernes.

8. Behoud voorzieningen in  
kleine kernen.

9. Geen aanleg nieuwe  
bedrijventerreinen. Lege  
terreinen beter benutten. 

onze bodem. Wat de SP betre! is opslag 
van gevaarlijke stoffen in de bodem van 
Overijssel onacceptabel. Overijssel moet 
verder vrij blijven van boringen naar 
schaliegas.  

De SP loopt al jaren voorop in de strijd 
tegen nog meer goederenvervoer op 
de IJssellijn en de Twentelijn. Die strijd 
zullen we voortze#en. Toename van 
het goederenvervoer zorgt voor enorme 
overlast en is niet noodzakelijk, omdat 
er alternatieven zijn in de vorm van 
bijvoorbeeld vervoer over water. •

‘Opslag van gevaarlijke stoffen in de bodem  
van Overijssel is onacceptabel’

foto’s SP Overijssel
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