
SLUIT JE BIJ  
ONS AAN!  
GA NAAR:  
WORDLID.SP.NL

Doe met ons mee en sluit je aan.  
Met een grote en sterke SP krijgen  
we nog meer voor elkaar voor een 
eerlijke samenleving.

Scan de code met de camera van je telefoon en word lid.
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Het vertrouwen van inwoners 
in de lokale overheid is ook 
in Borne gedaald. Daarom 
hebben we in de raad gepleit 
voor zelfreflectie. We verzetten 
ons tegen politieke spelletjes, 
gebrekkige communicatie 
en haperend college- en 
coalitiebeleid. De SP staat voor 
een eerlijke overheid, want dat 
is de basis voor vertrouwen in 
de politiek. Daarom heeft Borne 
een sterke SP nodig!

Voor de SP Borne draait het bij 
deze gemeenteraadsverkiezingen 
om solidariteit en vertrouwen. 
Solidariteit blijft nodig om 
gelijkwaardigheid en menselijke 
waardigheid in onze samenleving 
te versterken. 

1. een betrouwbare 
 overheid
2. betaalbaar wonen
3. geen marktwerking  

in de zorg
4. klimaatrechtvaardigheid
5. iedereen han meedoen
6. armoedebestrijding
7. meer aandacht jeugd  

en jongeren
8. een veilige en schone 

leefomgeving
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Er staan belangrijke verkiezingen   
voor de deur. Verkiezingen in uw 
gemeente die gaan over uw buurt en 
uw woonplaats. Ik hoop dat u op de 
SP wilt stemmen. Want hoe groter we 
zijn, hoe meer we kunnen  betekenen.  
Voor goede zorg, betaalbaar wonen, 
een veilige buurt en eerlijke politiek.

Wij geloven niet dat het kabinet Rutte 
4 met dezelfde partijen,  dezelfde 
 ideeën en dezelfde gezichten gaat 
zorgen voor de oplossing voor de 
problemen die ze zelf  hebben ver

STRIJD MEE, STEM SP 
oorzaakt. Zoals de  woningnood, de 
crisis in de zorg of het toeslagen
schandaal. Daar hebben we geen 
vertrouwen in. Het moet daarom 
anders. En daar kunnen we in uw 
gemeente en in uw buurt mee 
beginnen. 

De SP is anders dan andere par
tijen. Wij praten veel met mensen 
om te horen hoe ze over dingen 
denken, dat doen we niet alleen in 
verkiezingstijd. Wij geven een groot 
deel van ons salaris af omdat we 

 vinden dat politici niet teveel moeten 
 verdienen. We praten niet alleen 
in de gemeenteraad en in de Tweede 
Kamer, maar we komen samen met 
mensen in actie. 

Samen kunnen we ervoor zorgen   
dat de politiek weer naar u luistert. 
Dat goede zorg, een betaalbare 
woning en een veilige buurt er voor 
iedereen is. Strijd mee. Stem SP.

Lilian Marijnissen
Fractievoorzitter SP

SOLIDARITEIT &
VERTROUWEN

© Foto’s SP Borne, tenzij anders vermeld.
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ACTIES 
WONEN: PLEK VOOR IEDEREEN 
Nieuwbouwwijk Bornsche Maten 
is het paradepaardje van Borne en 
een gewilde woonwijk. Jammer 
genoeg zijn de starterswoningen 
enorm in prijs gestegen, heeft 
de wijk maar 6 procent sociale 
huurwoningen en zijn het 
vooral de hogere inkomens 
en tweeverdieners die er een 
woonplek vinden. Jongeren en niet 
kapitaalkrachtige ouderen hebben 
nauwelijks toegang tot de wijk. 
Er is nog een laatste kans voor 
eerlijk wonen, als plandeel 4 wordt 
gebouwd. En anders, maar naar 
Hengelo…?

SOLIDARITEIT:  
MUUR VAN STEUN 
De SP zet zich op alle 
mogelijke manieren in om 
het onrecht recht te zetten 
dat gedupeerden van de 
toeslagenaffaire is 
aangedaan. Dat doen we 
in de Tweede Kamer en 
daarbuiten door samen 
met de ouders te strijden. 
Ook in Borne konden 
inwoners een  bood-   
schap voor de ouders 
achterlaten. 

LEEFBAARHEID: ZENDEREN EN HERTME  
De leefbaarheid van Zenderen en Hertme kreeg onze aandacht rond verkeer, wonen 
en groene ruimte. De SP steunde de Zenderense bevolking bij haar strijd tegen de 
verkeersoverlast door actie, samenwerking met Statenfractie en actiegroep, bundeling 
van de oppositie en gezamenlijke lobby. En we blijven alert op de oplossing van de 
negatieve gevolgen van de Vloedbeltverbinding.

 › Doet de SP ertoe in Borne?
‘We krijgen veel positieve reacties, 
dus ik denk we het zo gek nog niet 
doen. Wat we terughoren, is dat 
mensen onze raadsfractie deskun
dig en betrouwbaar vinden en onze 
inbreng helder en goed te begrijpen. 
Daar ben ik blij mee, want dat is 
 precies wat we willen overbrengen.’

 › Heeft de SP in de afgelopen jaren 
het verschil kunnen maken?
‘Op een aantal punten zeker. Er 
is op ons aandringen een vrij
stelling gekomen voor giften voor 
dagelijkse levensbehoeften voor 
inwoners in de bijstand. Die hoeven 
geen angst meer te hebben als ze 
boodschappen krijgen van een 
familielid. Een ander SPpunt is 
dat Borne werk gaat maken van 
de uitvoering van het VNverdrag 
over rechten voor mensen met een 
handicap of chronische ziekte. Ook 
heeft de raad onder druk van ons 
de nieuwe WOZwaardemeting 
besproken. Daardoor hebben meer 
inwoners bezwaar aangetekend en 
zijn meer aanslagen verlaagd. En 
door initiatieven in de raad en actie 
daarbuiten is er een oplossing geko
men voor de verkeersproblemen in 
Zenderen.’

 › Dan de komende periode. Waar gaat 
de SP zich vooral sterk voor maken?
‘Ik noem de belangrijkste. Eerlijk 
wonen. We blijven ons inzetten voor 
betaalbaar wonen en we blijven 
pleiten voor andere bouwconcepten, 
waardoor mogelijk ook goedkoper kan 
worden gebouwd. 
Geen marktwerking in de zorg. We 
roepen dat al jaren, maar inmiddels 
zeggen zorginstellingen het zelf ook. 
In Borne kunnen we beginnen met 
een andere organisatie van de huis
houdelijke hulp.
Klimaatrechtvaardigheid. Eerlijke 
verdeling van lusten en lasten van 
klimaatgevolgen en energietransitie. 
Inwoners met een modaal of laag 
inkomen moeten beter gebruik kun
nen maken van subsidies voor het 
energiezuinig maken van hun woning.
Jeugd en jongeren: we willen de 
nieuwe sportfaciliteiten ook inzetten 
bij probleemsituaties van jongeren en 
in het cultuurbeleid gerichte aandacht 
vragen voor deze groep.’

 › Hoe kijk je naar de komende  
verkiezingen?
Met vertrouwen. Ik ben realistisch. 
Als we onze twee zetels van 2018 
behouden, hebben we het al goed 
gedaan. Maar meer, is beter. •

Fractievoorzitter Mieke Visser voert de SP-lijst aan 
bij de komende raadsverkiezingen. Met haar kijken 
we terug en vooruit.  

INTERVIEW
LIJSTTREKKER
MIEKE VISSER

ESTHER WIGGERS-CORNELIS: 
‘Als je met weinig geld 
moet rondkomen heeft 
het direct gevolgen als 
er een fout ontstaat in 
de berekeningen van de 
Belastingdienst. Als je 
dan door een beperking 
ook nog moeilijk een 
duurzame en leuke betaalde baan kunt 
vinden, kunnen problemen zich snel 
opstapelen.  Hulp in dergelijke situaties 
kan beter, ook in Borne. De SP maakt zich 
hier sterk voor. Daarom maak ik mij sterk 
voor de SP.’
  

ANDRÉ DE GROOT
‘Ik ben vrijwilliger in 
twee verpleeghuizen 
bij de dagopvang. Als 
verzorgende IG weet ik 
als geen ander wat er 
om gaat bij kwetsbare 
mensen. Daarom voel 
ik mij thuis bij de SP omdat wij opkomen 
voor de zwakkeren in ons mooie Borne. Ik 
ga veel met jeugd om en weet wat er leeft 
onder jongeren. De SP staat voor: samen 
krijg je veel voor elkaar.’ 

HILDE CONEJOS
‘Als moeder en pleeg
moeder vind ik on
derwijs, veiligheid en 
gelijke kansen belang
rijk. Iedereen moet de 
mogelijkheid krijgen om 
in een veilig en warm 
thuis uit te groeien tot de beste versie van 
zichzelf. Daarnaast wil ik dat jongeren 
via sociale huur in Borne kunnen blijven 
wonen. Het zou heel erg jammer zijn als 
alle jeugd uit Borne vertrekt omdat het 
hier niet lukt een huis te vinden.’

MIEKE VISSER 
‘Inwoners moeten kunnen 
vertrouwen op hun lokale 
overheid. Daarom heb ik 
geknokt voor openheid in 
het dossier van de aankoop 
van het voormalige AZC 
complex en heb ik in de 
raad herhaaldelijk gepleit voor zelfreflectie 
en werken aan een beter imago. Ik wil voor 
Borne een andere bestuurscultuur, waarin 
het minder gaat over macht, en meer over 
doelgericht samenwerken.’

FRANS SCHOON
‘Als medewerker  
Personeelszaken bij een 
grote onderneming was 
ik altijd bezig met en voor 
mensen. Daarnaast deed ik 
al vele jaren vrijwilligers
werk en zat ik in bestu
ren van verenigingen en 
stichtingen. Daarom voel ik 
mij thuis bij de SP. Dit jaar was voor mij een 
goed moment om mij kandidaat te stellen 
voor de gemeenteraadsverkiezingen.’

ROEL VRIEZE
‘Bij Vredestein, dat ik na 
de laatste reorganisatie 
helaas moest verlaten, was 
ik ORlid en zat ik lange 
tijd in de VGWM commis
sie die over veiligheid en 
gezondheid gaat. Ik ben nog 
steeds  actief voor vakbond 
CNV. Een paar jaar geleden ben ik ook lid 
geworden van de SP en actief binnen de 
raadsfractie. Ik vind dat we ons in Borne 
moeten inzetten voor betaalbare woningen 
en een goede infrastructuur.’ 

 ONZE KANDIDATEN      
De SP-lijst staat vol strijdbare 
mensen die zich graag inzetten 
voor een beter Borne. Enkelen van 
hen presenteren zich of vertellen 
wat zij belangrijk vinden. 


