
VERKIEZINGSMANIFEST SP DEVENTER 2022 – 2026

WINSTWINST
  VOORVOOR

 IEDEREEN IEDEREEN



GELIJKWAARDIGHEID * MENSELIJKE WAARDIGHEID * SOLIDARITEIT

De SP Deventer wil een rechtvaardiger en eerlijke samenleving waar het, voor iedere inwoner, prettig leven 
is. Dat is gelijk ook de belangrijkste reden om mee te doen aan de verkiezingen voor de gemeenteraad in 
2022. Als actiepartij blijven we voortdurend de straat op gaan om te horen wat inwoners als belangrijk 
ervaren. Raadsdeelname is voor de SP een middel om, de op straat gehoorde wensen, meer invloed uit te 
laten oefenen op de besluitvorming.

De SP wil een rechtvaardige omgeving voor elk mens, en voor elke Deventenaar. Iedereen mag zich in onze 
mooie stad onmisbaar weten en voelen omdat we allemaal een spil zijn in het welslagen en het welzijn van 
elke medemens.
Elke seconde maakt uit, elke ontmoeting telt.

De menselijke maat ligt in de moderne miljoenensamenleving aan de basis. De SP zet zich daar altijd voor 
in. Gisteren, vandaag en overmorgen.
In Zutphen is veel succes behaald met de menscentrale SP aanpak. Politieke tegenstanders zien na jaren 
actie & beleid voeren van onze zusters en broeders in de Zutphense SP ook in dat belangrijke voorzieningen 
-waar ieder recht op heeft in dit land- thuishoren onder het openbaar bestuur en niet onder interim 
managers of commissarissen. 

Wij SP’ers voeren actie om de grondrechten van iedere Nederlander in bloei te zetten. En we weten dat onze 
onderlinge afhankelijkheid en verbondenheid zich tot over de hele aardbol uitstrekt. Het is niet anders. 
Ieder mens moet een menswaardig bestaan kunnen leiden of we zullen afzien omdat degenen die zich niet 
kunnen verweren uitgebuit worden en menselijke behoeften zoals bestaanszekerheid genegeerd worden. 
Uiteindelijk barst dan de bom voor iedereen. De samenleving is als een huiskamer. We zitten er allemaal in.

We kunnen op onze rechten stáán. Dat moeten we doen, dat zijn we aan onszelf, aan onze kinderen en aan  
anderen verschuldigd.
Deventer plattelands-, dorps- en stadsbewoners, doe dit met ons, want wij hebben elke stem nodig om deze 
principes om te zetten in beleid en dus in realiteit. 
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DE MARKTWERKING UIT DE ZORG

DUURZAME BETAALBARE WOONRUIMTE VOOR IEDEREEN

BAN OP ARMOEDE = MINIMUMLOON € 15, AOW EN BIJSTAND

GEEN WINDMOLENS. IEDER EIGEN ZONNEPANELEN

KLIMAATRECHTVAARDIG, DUURZAAM & MILIEUVRIENDELIJK

ECHT EN BETAALBAAR AFVALBELEID

IEDERE WIJK/DORP EEN SAMENKOMSTHUIS VOOR IEDEREEN

GRATIS OV IN HEEL DEVENTER

GOED BEREIKBAAR GRATIS ONDERWIJS VOOR ALLE KINDEREN

RUIM BAAN VOOR LOKALE DUURZAME ONDERNEMERS/BOEREN

HET PLATTELAND LEEFBAAR VOOR IEDEREEN

DE WIJKAGENT/BOA DAGELIJKS ZICHTBAAR EN BESCHIKBAAR 
VEILIGHEID BEGINT BIJ PREVENTIE EN RECHTSGELIJKHEID

ECHTE DEMOCRATIE IS: BURGERBERAAD, CORRECTIEF REFERENDUM, 
GEKOZEN BURGEMEESTER
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EIGEN WELZIJN

Zorg moet voor ieder toegankelijk zijn, op elk moment. Werk in de zorg moet structureel hoger beloond 
worden omdat zorgwerkers elke dag opnieuw heldhaftig hun werk doen. Marktwerking moet uit de zorg. Zo 
lang dit niet bereikt is, betaalbare zorg voor de onderbetaalden onder ons meteen beschikbaar via onze 
Gemeentepolis. 
Net als in Hengelo, zetten we een team op dat mensen met schulden bezoekt en hen uit de oneindige 
stress en problemen loodst, omdat het zo hoort. 

EIGEN STEK

Een fijn en betaalbaar huis is jouw recht. Huren en kopen is voor structureel onderbetaalden onmogelijk. Er 
staan in de gemeente Deventer 1000 huizen leeg. Met de SP in de raad gaan we ervoor dat de gemeente ze 
vordert en verhuurt tegen inkomensafhankelijke prijzen. Ouderen moeten worden geholpen met verhuizen 
naar kleinere behuizing zodat er voor gezinnen bedoelde woonruimtes vrijkomen. Permanente 
zelfbewoningsplicht voor huizen.
 
Stop op sloop en verkoop van sociale huur. Ons gemeentelijk woonbedrijf en woningcorporaties gaan vóór 
2030 alle huizen zo klimaatneutraal mogelijk maken. We gaan voor groene nieuwbouw voor starters, huur 
en koop. Maximaal 30% van het netto-inkomen aan woonlasten is onze norm.

Leegstaande bedrijfspanden willen we zien omgevormd tot inkomensafhankelijke woon- en 
werkvormcombinaties. Gevarieerde woonwijken met alle leeftijden, etniciteiten en inkomen leidt tot 
werkelijk samenleven, wanneer we afgescheiden van elkaar opgroeien en leven kan dit leiden dit tot 
onbegrip, disrespect en verdeeldheid. Afschaffen van de inkomensnorm voorkomt verdere gettovorming. De 
sociale huur is geen afvoerputje. Het hoort een bekroning op werk, inzet en menselijke waardigheid te zijn. 
Wij willen een overkoepelend orgaan bewerkstelligen waarin gemeentelijke afdelingen, woningbouw-
coöperaties en marktpartijen actief met de burger op zoek gaan naar oplossingen bij woningnood.

EIGEN WAARDE

We zijn voor een royaler minimumloon dat aansluit bij de werkelijke kosten van ons levensonderhoud. We 
strijden voor minimaal 15 Euro per uur als absoluut minimum voor iedere werkende. Gemeenten horen een 
voortrekkersrol in armoedepreventie te spelen en nul-urencontracten zijn wat de SP betreft onaanvaardbaar.

Met royalere middelen is het ook simpel om medewerkers betrokken, gezond en enthousiast te houden. De 
gemeente moet (dure) inhuur tot een minimum beperken. Sociale werkplaatsen zijn een geweldig middel 
om mensen met minder mogelijkheden van een bestaansminimum te voorzien. 

Om onderbetaalden tegemoet te komen moeten de inkomensnormen voor de gemeentepolis extra 
aangepast worden zodat meer mensen hier gebruik van kunnen maken. Tegenprestatie, in de vorm van 
‘social return’, om aanspraak te kunnen maken op bijstand is uitbuiting. De gemeentelijke ondersteuning, 
met de menselijke maat om armoede te verkleinen, moet aantoonbaar resultaat gaan opleveren.
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EIGEN ENERGIE

Woningen en bedrijven moeten toe naar eigen duurzame energieopwekking. Met zon, wind en goede 
betaalbare energieopslag wordt zelfvoorzienendheid de nabije toekomst, maar ook energiebesparing en 
isolatie zijn medebepalende factoren.

Echter zonder noemenswaardig overleg worden grootschalige wind- en zonneprojecten inwoners door de 
strot geduwd, zijn geen collectief eigendom en hebben dus nauwelijks (financiële) baat voor de burger. 
Enkel de overlast. Verder wordt de natuur door deze grootschaligheid nog meer onder druk gezet. 

92 – ≥ 130% van de energiebehoefte van alle woningen in de gemeente kan opgewekt worden met 
zonnepanelen op geschikte daken. Een gemeentelijk energiebedrijf zorgt samen met inwoners voor het 
uitrollen, beheren en het benutten van voordeel. Klimaatrechtvaardig beleid kan zorgen voor een “snelle” 
omslag en een groot draagvlak. 

Ons motto is: wie veel verbruikt aan energie en grondstoffen gaat ook veel bijdragen. De sterkste schouders 
zullen de minder sterke moeten ondersteunen.

EIGEN OMGEVING

Wij willen een gemeente die een milieuvriendelijk en duurzaam beleid gaat voorstaan, waarbij de burger 
echt betrokken en geïnformeerd wordt. Groenbeleid, zoals maai-, kap-, en bestrijdingsbeleid moeten op de 
schop. Goede biodiversiteit heeft een enorm zelf oplossend vermogen. Minder bestraten en asfalteren waar 
niet nodig. Bevorderen van steen-uit-plant-in principe bij de inwoners. Maar ook de bewustzijnsbevordering 
over gescheiden watersystemen zijn stappen op weg naar een duurzame maatschappij. En help burgers en 
mkb met kennis en financiering voor de realisatie hiervan. Klimaatrechtvaardig is ook hier ons motto: wie 
veel verbruikt aan energie en grondstoffen en wie veel vervuilt gaat ook veel bijdragen.

EIGEN AFVAL 

Haal weer zoveel mogelijk afval bij de mensen op tegen een betaalbaar tarief, plaats meer afvalbakken en 
leeg deze vaker. Straatvegers moeten terug op straat, in dienst van de gemeente, dit heeft een preventieve 
werking en vergroot de werkgelegenheid. Een schone buurt betekent dan ook meer veiligheid. Afschaffen 
van het “diftar” systeem en inzetten op volledig na-scheiding is veel minder slecht voor het milieu. In het 
verlengde hiervan is het ook wenselijk het saldo van de Milieupas te verhogen, waardoor zwerfvuil en 
illegale stort kan worden teruggedrongen.

EIGENAARDIG

We vinden dat buurthuizen een onmisbare sociale functie verzorgen tussen de wijken en de gemeente, ze 
voorkomen veel problemen die anders helemaal niet of direct richting ambtenaren gaan. We willen dat de  
subsidies hersteld worden van deze voorzieningen, om de sociale samenhang in buurten te bevorderen en 
betaalbare activiteiten te ondersteunen voor jong en oud.
 
Betere toegankelijkheid is alleen mogelijk met onafhankelijke financiële ondersteuning. Het extra geld dat 
het Rijk voor de komende drie jaren inzet voor de jeugdzorg, moet de gemeente niet louter gebruiken voor 
het dichten van gaten, maar investeren in preventie om problemen te voorkomen.
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EIGEN BEWEGING

We willen gratis klimaat neutraal openbaar vervoer binnen de hele gemeente, verzorgd door een 
gemeentelijk vervoersbedrijf. De wegen dienen toegankelijker en veiliger te worden, met prioriteit voor 
iedereen die zich op een andere wijze dan met de auto/motor wil verplaatsen. Met veel aandacht voor 
rolstoel/scootmobiel gebruikers en slechtzienden. 

We willen stimulering van fietsgebruik door betere en veiligere fietspaden en uitnodigende 
fietsenstallingsmogelijkheden. We willen dat dagparkeren in de binnenstad ontmoedigd wordt door gratis 
parkeren aan de rand van de stad te stimuleren. Met gratis klimaat neutraal vervoer kan men de binnenstad 
in. 

EIGENWIJS

In onze gemeente worden veel kinderen, met een beperking, overgeslagen en krijgen geen onderwijs, omdat 
speciaal onderwijs zo goed als verdwenen is en ze te “lastig” zijn voor het reguliere onderwijs. De gemeente 
kan en moet hierop ingrijpen. We hebben oog voor kinderen uit kwetsbare gezinnen. Voor ieder kind moet 
onderwijs toegankelijk zijn met meer aandacht in lessen voor natuuronderwijs in het kader van 
klimaatverandering en bevordering van bewustzijn wat de natuur ons brengt.

EIGEN STAD EN LAND

We zijn voor het stimuleren van lokale ondernemers met producten uit de regio. We willen dat de leegstand 
van winkels in de winkelcentra wordt tegengegaan door actief beleid te voeren tegen vastgoedbeleggers 
die profiteren van deze leegstand. Ondernemers die duurzaamheid hoog in het vaandel hebben staan en 
een aantoonbare bijdrage leveren aan de circulaire economie verdienen extra ondersteuning. We zijn 100% 
voor stimulering van een gezondere levensstijl. Meer aandacht voor gezonde duurzaam geproduceerde 
voeding.

Boeren moeten niet domweg worden uitgekocht, maar gesteund en in staat worden gesteld om over te 
schakelen naar een duurzame klimaat-, natuurvriendelijke en rendabele manier van bedrijfsvoering. Geen 
verdere uitbreiding van fastfood in de binnenstad en meer voorlichting over gezondere alternatieven.

EIGEN VEILIGHEID

Wij willen weer meer Toezicht en Handhaving op straat. Niet alleen in de binnenstad maar ook in de dorpen, 
wijken en de buitengebieden moeten de BOA’s weer gemeengoed worden. Naast het preventieve effect kan 
de dorps- of wijk-BOA ook als vraagbaak fungeren.  

EIGEN DEMOCRATIE

Er wordt over jouw hoofd heen geregeerd. We zijn daarom voor een gemeentelijk correctief referendum en 
staan we geheel achter een burgerberaad bijvoorbeeld over hoe de klimaat uitdagingen aan te pakken. We 
zijn daarom ook vóór directe democratie, zoals een gekozen burgemeester. 



      KANDIDATEN  SP DEVENTER  2022 – 2026

  1. Kees de Kok (m) Lijsttrekker

  2. Taar Elzenga (v)

  3. Rob Peeters (m)

  4. Sanne Dasselaar (v)

  5. Danny Haulussy (m)

  6. Wen van Voorst (v)

  7. Wieland Koornstra (m)

  8. Cees Sterkenburg (m)

  9. Wima Martens (v)

10. Merlijn van der Wijk (v)

11. Martin Jutten (m)

12. Rina Tjaden (v)

13. Ger Meijer (m)

14. Janny van der Hoek (v)

15. Martin olde Hanhof (m)

16. Anya Henzen (v)
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