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Jeroen Brouwer, SP-fractievoorzitter: ”Daar gaan we dan, riepen we toen 
we een paar maanden geleden aan een college samen met de PvdA en 
Groenlinks begonnen. In het voorjaar werd al duidelijk dat er een groot 
financieel te kort was, maar het kon nog erger bleek enkele weken later. 
Een negatieve erfenis van 1,5 miljoen, als structureel (jaarlijks) financieel 
tekort. Als er nu niet wordt ingegrepen gaat deze gemeente failliet. Er is 
geld over de balk gegooid, budgetten werden overschreden, er werden 
onduidelijke afspraken gemaakt, grote projecten verkeerd begroot en 
bezuinigafspraken werden niet nagekomen.” 
 
“De zoete druiven, bleken zure krenten te zijn! Het is nu tijd om puin te ruimen. 
De gemeente moet weer gezond worden. Want ook voor een links college geldt 
dat je iedere euro die je uitgeeft ook weer op de rekening moet zien binnen te 
krijgen.” 

Nieuw optimisme 

“Ik wil horen bij een partij 
die een andere 
‘levensleer’ ontwikkelt dan 
die van eigenbelang, 
concurrentie en Survival of 
the fittest,” zegt Huub 
Oosterhuis. Hij is 
lijstduwer van de SP. De 
priester/dichter wil een 
andere wereldorde voor 
mogelijk kunnen houden, 
zijn ogen en oren 
scherpen voor de kleinste 
tekenen van opleving, 
nieuw begin, nieuw 
optimisme.” 

Jan Marijnissen: “Op 22 
november kun je met één 
stem de SP groot maken, 
de PvdA links houden, de 
VVD naar huis sturen en 
Balkenende IV onmogelijk 
maken. Dat is nog eens 
strategisch stemmen. 
22 november 2006 wordt 
de historische doorbraak 
van de SP.” 
 

Betaald parkeren?       
 
Er wordt veel gesproken over 
het invoeren van betaald 
parkeren in de binnenstad en 
op het Walplantsoen. 

 
Raadslid Gert de Heus: “Voor de 
SP is het nog helemaal niet 
zeker dat er betaald parkeren in 
Wijk bij Duurstede komt. Wij 
willen een goed en degelijk 
onderzoek, en een brede 
discussie over dit onderwerp 
voeren. En dat is precies wat de 
SP altijd zegt, samen met de 
inwoners een goed onderzoek 
verrichten zodat alle voor- en 
nadelen bekend zijn.  
 
Als er niet voldoende draagvlak 
is zal de SP tegen betaald 
parkeren stemmen.” 

 

De Luiken open, nu de handen 
uit de mouwen! 

Het college van B&W heeft haar eerste 
programmabegroting gepresenteerd. 
De programmabegroting is een 
uitwerking van de hoofdlijnen van het 
beleid uit de voorjaarsnota. De 
programmabegroting heeft als titel "De 
luiken staan open, nu de handen uit de 
mouwen.”  

In het programma komen veel zaken die 
de SP belangrijk vindt terug. Zo gaat het 
college echt werk maken van het anders 
besturen. Reeds met het voorstellen van 
de bezuinigingen hebben de wethouders 
zich al volop in het veld begeven. 
Belangrijke plannen over bijvoorbeeld 
leerlingenvervoer worden samen met 
betrokken partijen gemaakt. Bewoners 
worden vanaf het begin betrokken bij 
mogelijke veranderingen in de buurt. 
 
Jan Burger, wethouder: “Betaalbaar 
bouwen staat ook op de agenda. Het kan 
volgens de SP niet meer zo zijn dat enkel 
dure stukken grond aangeboden worden 
aan starters. Dure woningbouw zoals in 
de Zuid-Oosthoek in Cothen en op het  
Jolice- en Veilingterrein zijn helaas niet 
meer terug te draaien. We zullen ons er 
sterk voor maken dat bij nieuwe 
bouwprojecten, zoals de Kamp in Cothen 
en de Engk, voor iedereen betaalbare 
woningen komen.” 
 

Verkiezingsavond 
 
Op 22 november om 20:00 
uur houdt de SP 
verkiezingsavond voor 
iedereen die wil komen.  
Waar? bij Tom van Ginkel 
in het Muziektheater aan 
de Rijnstraat. 
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