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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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BORNE SPECIAAL

 › 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

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. 

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 

DE TWENTSE KANDIDAAT VOOR  
DE TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN

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: 
borne.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

Januari 2021. Deze huis-aan-huiskrant is een uitgave van de SP in Borne. Contact opnemen? Dat kan! Oude Hengeloseweg 94,  
T (06) 471 933 33  E borne@sp.nl  I borne.sp.nl 



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

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 borne.sp.nl).

vervolg van pag. 1

GENOEG TE DOEN VOOR  
DE SP IN BORNE
Al in 2017 heeft de SP gewaarschuwd 
dat de groei van het aantal basisschool-
leerlingen in de Bornsche Maten te laag 
werd ingeschat. Bij de bouw van de wijk is 
niet goed nagedacht over schoolomvang, 
onderwijsvorm en locaties; daarom is er 
de laatste jaren zoveel gedoe geweest over 
ruimtegebrek. Veel mensen maken zich ook 
zorgen over de bomenkap op De Veldkamp 
en andere plekken in Borne. De SP houdt 
de uitvoering van het bomenplan van onze 
gemeente dan ook nauwlettend in de gaten. 
Een ander punt van zorg is dat in Borne 
slechts een handvol bedrijven een echte 
baan biedt aan mensen met een arbeids-
beperking. Als we werk willen maken van 
het principe dat iedereen in de samenleving 
mee kan doen, moeten in Borne nog flinke 
stappen gezet worden.

LAAT VAN JE HOREN!
De belangrijkste thema’s in de SP-verkie-
zingscampagne zijn: eerlijke inkomens, 

Het gaat in veel opzichten goed in Borne. Er 
zijn geen grootstedelijke problemen en veel 
inwoners zijn trots op de prachtige dorpen 
in onze gemeente. Maar achter de scher-
men zien we ook ontwikkelingen die ons 
zorgen baren. Zo loopt onze gemeente qua 
financiën al jaren achter de feiten aan. Wat 
dat betreft helpt het niet dat er twee miljoen 
uitgegeven wordt aan een overbodige ver-
bindingsweg. En telkens de OZB verhogen is 
volgens de SP ook niet de oplossing!

VERBETERINGEN IN WONINGMARKT  
HARD NODIG
In onze nieuwbouwwijk Bornsche Maten 
bestaat maar zes procent van de woningen 
uit sociale huurwoningen. Bovendien zijn 
er daar nog steeds geen betaalbare woon-
eenheden gebouwd voor jongere en oudere 
alleenstaanden. Ook in andere opzichten 
gaat het niet goed met de woningmarkt. 
De actie die de SP met huurders voert voor 
0% huurverhoging in Borne en Hengelo bij 
woningcorporatie Welbions heeft in 2020 
helaas niet geleid tot het schrappen van 
de huurverhoging, zelfs niet in coronatijd, 
waarin veel gezinnen het extra moeilijk 
hebben. Lichtpuntje is wel dat Welbions 
aankondigde maatwerk te zullen leveren 
voor gezinnen die hun huur niet kunnen 
betalen. De SP vindt ook dat huurders en 
woningeigenaren meer moeten profiteren 
van subsidies voor energiebesparing en 
duurzame energieopwekking, omdat zij de 
meeste energiebelasting betalen. Nu gaat er 
vooral geld naar de energiebedrijven.

DE SP IN BORNE

VOOR EEN SAMENLEVING WAARIN 
IEDEREEN MEE KAN DOEN

eerlijk wonen en eerlijke zorg. Wat zijn jouw 
ervaringen met eerlijk wonen, eerlijke zorg 
en eerlijke inkomens in de gemeente Borne? 
Laat het ons weten! Dat kan via:  
borne@sp.nl of (06) 471 933 33. 

Waarom zou je in Borne, 
Hertme en Zenderen op de 
SP stemmen? Dat deed bij de 
afgelopen verkiezingen één 
op de tien stemgerechtigden. 
Op 17 maart zijn er Tweede 
Kamerverkiezingen. Waarom 
is het zo belangrijk om je 
stem aan de Socialistische 
Partij te geven? Mieke Visser, 
fractievoorzitter in de Bornse 
gemeenteraad, legt uit 
waarom.

Mieke Visser,  
fractievoorzitter in  
de Bornse gemeenteraad

De SP bestaat in Borne nu 16 jaar. We 
begonnen destijds in 2004 met een klein 
clubje. Daarna werden we een volwaar-
dige SP-afdeling met inmiddels veel le-
den. We voerden kleine en grote acties. 
In 2014 was de tijd rijp om mee te doen 
aan de gemeenteraadsverkiezingen en 
sindsdien zijn we vertegenwoordigd in 
de Bornse gemeenteraad. 

Menig inwoner van Borne heeft ons vast 
wel eens ontmoet bij een huis-aan-huis-
bezoek of bij onze kraam aan de rand van 
het Rheineplein. Die gesprekken en ontmoe-
tingen zijn voor ons heel waardevol. Jammer 
genoeg konden ook wij in de coronatijd 
geen marktkraam organiseren of mensen 
bezoeken. Maar in 2021 horen we weer graag 
de mening van de inwoners van Borne en 

DE BORNSE SP-AFDELING

Zenderen over wat er niet en wel goed gaat 
in onze dorpen. Houd onze aankondigingen 
op de website in de gaten (www.borne.sp.nl ) 
of zoek ons op in onze Facebook- of Twitter-

account. Inwoners van de gemeente Borne 
krijgen bij een SP-lidmaatschap niet alleen 
maandelijks ons ledenblad de Tribune maar 
ook onze Bornse SP Nieuwsbrief.

Team SP Borne bij 
de raadsverkiezingen 
van 2018. 


