
Voor de komende verkiezingen hebben wij een fantastisch team van zeer 
gemotiveerde mensen. Ze staan allemaal te springen om het sociaal hart van 
Zaanstad weer te laten kloppen. 

Patrick Zoomermijer 
is de huidige fractie-
voorzitter van de SP. 
Hij werkt als jongeren-
werker en is socialist in 
hart en nieren. Hij werd 
lid van de SP omdat 
hij merkte dat de SP 
de enige partij is die 
ondubbelzinnig tegen 
het neoliberalisme durft 
op te treden. 

2. Sonja van Elmpt 
is in Amsterdam gebo-
ren maar ze heeft haar 
hart aan de Zaanstreek 
verpand. 
Ze is al jaren werkzaam 
in de zorg. Sinds de 
gemeenteraadsverkie-
zingen van 2006 is zij 
raadslid. Ze vindt het 
raadswerk zeer boei-
end.

3. Roland van Braam 
werkt bij AMC zieken-
huis als roosteraar en is 
twee dagen per week 
vakbondsfunctionaris 
(Abvakabo). Hij is op het 
moment steunfractielid. 
Hij zegt van zichzelf dat 
hij een koele kikker is 
zonder plankenkoorts. 
Hij is ook een fervente 
voetballer.

4. Nora Swagerman 
is als afdelingsvoor-
zitter jarenlang het 
gezicht van de afde-
ling geweest. Ze is ook 
erg actief bij verschil-
lende maatschappelijke 
sociale organisaties 
in de Zaanstreek. Met 
haar komt er een schat 
aan kennis en politieke 
ervaring in de raad.

5.Evert Hartog 
is een geboren Zaan-
kanter. Na een tijd in 
Amsterdam gewoond te 
hebben waar hij actief 
in de raad voor stads-
deel Zuid-Oost is ge-
weest, kwam hij weer in 
de Zaanstreek wonen. 
Met hem komt de linkse 
storm in de raad.

SP ZAANSTREEK: DE MENSEN

SP-lijsttrekker Patrick Zoomermeijer:

‘ KOM IN VERZET TEGEN DE  
DOLGEDRAAIDE BEZUINIGINGEN!’

‘Ik wil de stem van de gewone mensen zijn in de raad’, verklaart Patrick Zoomermeijer 
zijn gedrevenheid. ‘Mijn drijfveer is dat ik hekel heb aan onrecht en dat ik mijn droom 
van verbeteringen in het dagelijks leven van iedereen wil waarmaken.’ Patrick is 43, 
woont in Oud-Zaandijk en is van beroep jongerenwerker. Voor de SP is hij voorzi!er van 
de fractie in de Zaanse gemeenteraad en lijs!rekker bij de verkiezingen van 19 maart. 

ALLES OVER ZAANSTREEK OP ZAANSTREEK.SP.NL

‘SP-RAADSLEDEN  VERTEGENWOORDIGEN HUN  ACHTERBAN HET BEST.’ Conclusie uit onderzoek van politicoloog André Krouwel, ontwikkelaar van Kieskompas, in november 2013, gepubliceerd in VNG-magazine.

Patrick Zoomermeijer

In 1998 werd Patrick lid van de SP. ‘De PvdA 
was en is nog steeds hopeloos verrechtst. 
Het politieke landschap veranderde in de 
tijd van de Paarse kabine!en met de PvdA. 
Ik wilde daar iets aan doen. Ik zag onrecht 
en wilde dat verbannen. Daarvoor moet je 
strijdbaar zijn, en zorgen dat je werkelijk 

wat te zeggen hebt in de maatschappij. En 
daarom koos ik voor de SP. Zonder actie 
geen fractie is een uitgangspunt van de SP. 
Wat mij betre" moet actie moet op de eerste 
plaats staan. De fractie moet de stem van de 
gewone mensen in de raad zijn.’

Op 19 maart kunt u in Zaanstreek 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  Zaanstreek 
100% sociaal?

Het kabinet van VVD en PvdA hee" 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 solidari-
teit 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
Zaanstreek en Nederland 100% socialer maken. Doet u met ons mee om Nederland mens-
waardiger, gelijkwaardiger en meer solidair te maken?

Emile Roemer,

Fractievoorzi!er SP in de Tweede Kamer

VÓÓR OPTIMISME EN SOCIALE POLITIEK

SP Zaanstreek

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

ZAANSTREEK.SP.NL

WORD NU LID!  
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www.sp.nl/word-lid
SP-lid bent u al voor  
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ontmanteld, en allerlei nieuwe projecten 
worden uitgetest zonder dat bekend is of de 
dienstverlening en de rechten van inwoners 
in gevaar komen: de sociale wijkteams, 
inspraak, vergunningsverlening. Zaanstad 
is een uitvoeringskantoor geworden van 
slecht Haags beleid. De markt wordt gezien 
Haarlemmerolie voor alles en de gemeente 
laat steeds meer uit haar handen vallen.’

 › Wat zou je rechtstreeks tegen de kiezers 
willen zeggen?
‘Ik wil ze vooral oproepen méér te doen dan 
alleen hun stem uit te brengen. Blijf niet 
mokkend aan de kant staan, stel een daad 
en toon je moed, is mijn oproep. Stem niet 
alleen op ons op 19 maart 2014, maar word 
actief en blijf samen met ons ook ná de ver-
kiezingen in verzet tegen de doorgedraaide 

bezuinigingen. Alleen met gezamenlijke 
actie kunnen we een maatschappij bouwen 
die gebaseerd is op gelijkwaardigheid, men-
selijke waardigheid en solidariteit en die het 
antwoord vormt op de neoliberale a#raak 
en de ‘ieder-voor-zich’-mentaliteit van het 
kabinet. Doe met ons mee, niet alleen in de 
raad, maar ook op straat. Juist die druk van 
buitenaf is belangrijk om in de raad succes te 
kunnen boeken, dat hebben we de afgelopen 
jaren gezien. Druk via bewonersorganisaties, 
vakbonden, en actiecomités. Zo werken we 
als SP: in de raad en met acties

We mobiliseren mensen voor raadsvergade-
ringen, halen duizenden handtekeningen 
op, steunen stakingen... Niet alleen voor de 
mensen maar vooral met de mensen!’ 

‘Zaanstad is een uitvoeringskantoor 
geworden van slecht Haags beleid’

IN RAAD EN DAAD
NEE TEGEN DE BEGROTING
Bij de deba!en over de gemeen-
tebegroting 2014-2017 hee" de 
SP samen met andere oppositie-
partijen voorstellen ingediend 
om de grote bezuinigingen op 
cultuurinstellingen (Fluxus, de 
Bieb en amateurkunst) te ver-
zachten. Het college was echter 
onverbiddelijk en kreeg de steun 
van een raadsmeerderheid. Wij 
hebben toen tegen de begroting 
gestemd. Wij blijven een lans 

Bijschrift

Dit college breekt af, de SP bouwt op – samen met u. 
Wij willen: 

huurwoningen in nieuwbouwprojecten, desnoods 
door de gemeente zelf te laten bouwen en anders de 
projecten uitstellen tot de economie aantrekt.

De Bieb. Het nog te bouwen Cultuurhuis in 
Zaandam mag niet tot extra bezuinigingen op 
cultuurvoorzieningen leiden.

Haag en uit Brussel. Als wij in het college komen, 
gaan we de confrontatie met Den Haag aan. 

om hun exploitatie (huur en beheer) rond te krijgen.

ONZE SPEERPUNTEN
van de langste stakingen in de 
recente historie hun kracht 
lieten zien. De SP Zaanstreek 
hee" de stakers vanaf het begin 
gesteund en feliciteerde ze met 
hun overwinning. Durf te strij-
den, durf te winnen! 

ZAANSTAD ZEGT NEE TEGEN 
ARMOEDE
Op 28 september hee" de SP 
samen met de Zaanse afdeling 
van DIDF (federatie van arbei-

ders uit Turkije in Nederland), 
werknemers van BaanStede en 
enkele andere Zaanse organi-
saties de eerste armoedemars 
in het centrum van Zaandam 
georganiseerd: een protest tegen 
het meedogenloze bezuinigings-
beleid van het kabinet. 

HOUDT DE BIEB OPEN!
De berichten over het stopze!en 
van subsidie voor onder andere 
De Bieb in Westerkoog en Zaan-

 › Kritisch, strijdbaar en heel gedreven, zo 
hee" Patrick zich de afgelopen jaren laten 
gelden in de gemeenteraad. Die kritische 
houding blijkt ook als we zijn mening vra-
gen over het huidige college van B en W, 
waarin voornamelijk PvdA, VVD en ZOG 
aan het roer staan.
‘Daar is heel wat mee  mis. Het college is 
er verantwoordelijk voor dat er in nieuw-
bouwwijken als Kreekrijk geen of bijna geen 
betaalbare woningen gebouwd worden, dat 
bibliotheekvestigingen dreigen te moeten 
sluiten, dat je voor een bijstandsuitkering 
eerst vier weken moet wachten op je geld, 
wat we!elijk alleen geldt voor 27 jaar en 
jonger, en dat je als werkzoekende verplicht 
vrijwilligerswerk moet doen en ook op 
andere manieren  wordt gestra" voor werk-
loosheid. Zal ik nog even doorgaan?’

 › Ja, doe maar...
‘Buurt worden verzelfstandigd en zo aan 
hun lot over gelaten, de thuiszorg raakt 
behoorlijk in de knel, het sociale werk-
voorzieningsbedrijf, BaanStede, wordt 

breken voor de buurthuizen en 
de andere culturele instellingen 
in Zaanstad. 

SOLIDAIR MET STAKERS 
PRIMUS
In november 2013 tekenden 
de onderhandelaars van FNV 
Bondgenoten een akkoord met 
de directie van bakkerij Primus 
in Oostzaan. Het akkoord werd 
afgedwongen door de dappere 
bakkers van Primus die in één 

moet niets beginnen zonder goed onderzoek en 
testen vooraf.

begeleiding. Geen vrijwilligerswerk onder dwang, 
maar echte banen met goede arbeidsvoorwaarden.

bijvoorbeeld hun personeel dreigen terug te zetten 
in salarisschalen. De gemeente moet niet sturen op 
prijs, maar op kwaliteit van de zorg.

werkvoorziening (BaanStede). De gemeente wordt 
zelf een grotere klant van mensen met een beperking 
(inbesteding) of stelt hiervoor een gemeentelijk 
dienst in.

dam Zuidoost zijn zanger Harry 
Slinger niet aan zijn deur voorbij 
gegaan. Met gebalde vuist voor 
zijn Zaanse woning roept hij 
op tot actie! Slinger noemt 
het voorgenomen beleid van 
cultuurwethouder Leny Vissers-
Koopman (ZOG) ‘diepgaande 
messentrekkerij’.

BEWONERS HAVENBUURT  
IN ACTIE
Mensen boven geld! Bewoners 
van de Havenbuurt kwamen 
7 februari massaal naar het 
stadhuis in protest tegen de 
sloopplannen van Rochdale. De 
SP stelde kritische vragen aan 
de PvdA-wethouder over deze 
asociale plannen.
 

BLIJF AF VAN BAANSTEDE!
In maart 2013 bood Actiecomité 
BaanStede, opgezet op initiatief 
van de SP, meer dan 5.500 hand-
tekeningen aan plus een sociaal 
alternatief voor het behoud van 
BaanStede. Op de bijeenkomst  
in de Lindenboomzaal in Koog 
a/d Zaan waren zo’n 100 mensen 
aanwezig, waaronder vertegen-

woordigers van (uiteraard) de 
SP, maar ook GroenLinks, Rosa, 
PvdA, ChristenUnie, ZOG en 
anderen. Om de mensen van 
BaanStede een hart onder de 
riem te steken was SP-Tweede 
Kamerlid Sadet Karabulut aan-
wezig. 
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