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Zo was er opeens een lijst van ‘cruciale beroepen’. Daarop 
stonden bijvoorbeeld de medewerkers in de winkels, het 
vervoer, onderwijs, zorg en veiligheid. Mensen die niet ‘in 
lockdown’ konden en niet thuis konden werken. Mensen 
zonder wie de samenleving niet draait. Waarom zijn het dan 
juist deze mensen die het minst profiteren van grote winsten 
en van economische groei? Dat moet anders. Het is de 
hoogste tijd voor een economisch systeem dat werkt voor 
iedereen.

Ook zagen we dat de belastingbetaler voor miljarden euro’s 
steun aan bedrijven heeft betaald. Het is belangrijk om 
werkgelegenheid te behouden, maar zou het niet logisch zijn 
als het nu weer steeds beter gaat met de grote bedrijven, en 
ze weer veel winst maken, dat deze winst dan ook naar de 
werknemers en de samenleving gaat en niet alleen verdeeld 
wordt onder de aandeelhouders? Dat kan anders. Het is de 
hoogste tijd dat mensen voorop staan en niet multinationals.

Een betaalbare woning is nauwelijks meer te vinden. De 
verschillende kabinetten Rutte hebben van onze huisvesting 
een woning’markt’ gemaakt waar grote beleggers vrij spel 
hebben en slapend rijk kunnen worden. Sociale huurwoningen 
zijn gesloopt, de huren gaan door het dak en nieuwe 
woningen worden vooral gebouwd voor mensen die veel huur 
kunnen betalen of duur kunnen kopen, want daar is het meest 
aan te verdienen. Dat deugt niet. Het is de hoogste tijd dat 
betaalbaar en goed wonen weer een recht wordt.

Dat is wat wij willen. Maar een grote SP is dan nodig, want 
van de Haagse kliek hoeven we niets te verwachten. Daar ben 
ik van overtuigd. Samen kunnen we dat tot stand brengen. 
Doet u met ons mee? 

Met vriendelijke groet,
Lilian Marijnissen

DE CORONACRISIS HEEFT ONS LATEN ZIEN WAT  
DAADWERKELIJK VAN WAARDE IS IN ONZE SAMENLEVING

Scan de code met de 
camera van je telefoon 

en word lid.

Sluit je nu aan bij onze beweging en word lid van de SP. 
Voor 5 euro per kwartaal ontvang je al het laatste nieuws 
van de SP, ons ledenblad de Tribune en steun je onze strijd 
voor een eerlijk Nederland.

instagram.com/socialistischepartij

twitter.com/SPnl

facebook.com/socialistischepartij

youtube.com/user/SPpolitiek

Meld u aan voor onze whatsapp-groep.  
Zet 06 82 12 45 18 in uw contacten en 
stuur een bericht SP-AAN.

Zorg dat u het laatste nieuws hebt;  
meld u aan voor onze nieuwsbrief  
sp.nl/nieuwsbrief sp.nl/lidworden

De gemeenteraadsverkiezingen zijn weer 
achter de rug. Dit jaar helaas zonder de SP 
op de kiesbiljetten in Horst aan de Maas. 
Jammer, want de SP heeft de afgelopen 
jaren op belangrijke thema’s het verschil 
kunnen maken. Denk aan het behoud 
van het zwembad, het bestrijden van de 
ziekmakende effecten van de intensieve 
veehouderij, de bouw van – vooral – sociale 
huurwoningen, voorstellen voor de bouw 
van woningen voor ouderen bijvoorbeeld 
in de vorm van zorgbuurthuizen en het 
beheersbaar maken van de ongebreidelde 
aanwas van arbeidsmigranten.

WIJ BLIJVEN KNOKKEN!
De SP laat zich niet kisten. De komende 
jaren gaat de SP er onveranderd hard 
tegenaan om op te komen voor de 
belangen van de mensen in Horst aan 
de Maas. En vooral om samen mét de 
mensen in Horst aan de Maas te strijden 
voor een betere wereld. Voor onszelf en 
voor onze kinderen. Het is tijd voor echte 
oplossingen. De klimaatveranderingen 
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Het zijn niet de makkelijkste 
tijden. Corona speelt 
iedereen parten. De inflatie 
en zeker de energieprijzen 
lopen hard op. En we 
hebben een ‘nieuwe’ 
regering: oude wijn in 
oude zakken… We zijn dus 
weer voor een groot deel 
op elkaar aangewezen. 
Solidariteit is dan een groot 
goed. En dat is precies waar 
de SP voor staat!

zullen maatschappelijke en economische 
veranderingen afdwingen, maar mogen niet 
ten koste gaan van de mensen met de laagste 
inkomens. En wat we van de coronacrisis 
hebben geleerd is dat er fors geïnvesteerd 
moet worden in de zorg. En vooral in de 
mensen die in de zorg werken. Stop met de 
marktwerking in de zorg, in de huisvesting, 
in de energievoorziening! Maak van 
samenwerking de norm!

DOET U MEE?
De komende jaren kunnen we samen de 
tweedeling aanpakken en strijden voor een 
eerlijke politiek. Want dat is nu keihard 
nodig. Ook in Horst aan de Maas. Voor een 
aantal mensen in onze gemeente gaat het 
goed. En er zijn best een aantal zaken goed 
geregeld. Maar een aantal zaken zijn helaas 
minder positief. Om die om te buigen of – 
waar nodig – radicaal te verbeteren is de 
inzet van de SP onontbeerlijk. Doet u mee? 
Word dan lid! Dat kan via de bon op de 
achterzijde van deze krant.  
Of kijk op:  sp.nl/lid-worden



Bij de uitgangspunten van energiebeleid zijn voor de SP 
duurzaamheid, gezondheid en betaalbaarheid voor iedereen 
de belangrijkste uitgangspunten. Nu focust men vooral op 
technologische ontwikkelingen om het huidige economische 
systeem in stand te houden. 

Zo worden in Horst aan de Maas zonneweides gepland op plekken 
waartegen de plaatselijke bevolking grote bezwaren uit. Hetzelfde 
geldt voor de bouw van biomassacentrales, waar met hout of zelfs 
met mest – zoals verwerkingsfabriek RMS aan de Horsterweg in 
Grubbenvorst van plan is – energie opgewekt wordt. Met alle milieu- 
en gezondheidsschade voor de omgeving van dien. In plaats van 
goede landbouwgrond en natuur op te offeren, moeten we begin-
nen met het plaatsen van zonnepanelen op de ‘blokkendozen’ op 
industrieterreinen.

Als de economie moet verduurzamen, moeten er ook echt ecolo-
gische en sociale uitgangspunten worden gehanteerd. Concreet 
betekent dat grenzen aan de groei en dat we de energietransitie 
niet overlaten aan de markt. Energie is een basisbehoefte en moet 
voor iedereen toegankelijk en beschikbaar zijn. Dat betekent dat de 
overheid de regie moet nemen en moet zorgen dat de mensen met 
de laagste inkomens in de samenleving het eerst profiteren van en 
meedoen aan groene opwekking en besparing van energie. •

Onderzoek in opdracht van de provincie 
en de gemeente laat zien dat over 
een aantal jaren een kwart van de 
bevolking in onze gemeente bestaat uit 
arbeidsmigranten. Logisch als je ziet 
dat de gemeenten in Noord-Limburg – 
onder het mom van werkgelegenheid 
– grote logistieke bedrijven aantrekken, 
bedrijven die blokkendozen bouwen en 
daarmee ook nog eens het landschap 
kapot maken. 

Al die bedrijven moeten wel winstgevend 
zijn en dus kiezen ze voor de goedkoopste 
arbeidskrachten. Arbeidsmigranten dus! 
Hetzelfde geldt voor de huisvesting van die 
arbeidsmigranten; ook die moet zo goed-
koop mogelijk zijn. Arbeidsmigranten zijn 
daarmee een melkkoe voor uitzendbureaus, 
logistieke bedrijven en investeringsmaat-
schappijen. Omwonenden maken zich zor-
gen over de leefbaarheid en arbeidsmigran-

ARBEIDS- 
MIGRANTEN  
IN HORST  
AAN DE MAAS

ten worden her en der uitgebuit. Aanleiding 
voor de SP om de Werkgroep Huisvesting 
Arbeidsmigranten op te richten. 

De werkgroep bestaat uit burgers die te ma-
ken hebben met de huisvesting van arbeids-
migranten in hun buurt en vaak buitenspel 
staan terwijl de grote bedrijven door de 
gemeente geen strobreed in de weg worden 

De intensieve veehouderij krijgt nog 
steeds ruim baan van dit college  
ondanks overlast en gezondheids- 
schade. In juli 2021 werd de notitie  
‘Visie veehouderij’ gepresenteerd. Een 
vaag en nietszeggend stuk. De SP vroeg 
om concretisering van de visie en de 
verantwoordelijke CDA-wethouder 
zei toe dat die concretisering er zou 
komen. 

INTENSIEVE VEEHOUDERIJ 
SCHADELIJK VOOR GEZONDHEID

In december 2021 werd het Uitvoerings-
programma van de Visie Veehouderij 
besproken in de gemeenteraad. Maar het 
verhaal bleef even vaag. Een toekomstvisie 
op de veehouderijen in Horst aan de Maas 
ligt er dus nog steeds niet. Ondertussen 
heeft de SP zelf maar onderzoek gedaan 
naar hoe boeren zélf denken dat de 
situatie veranderd kan worden. De 
SP heeft concrete ideeën over hoe de 

gelegd. De werkgroep wil ervoor zorgen dat 
er niet alleen gedacht wordt aan het belang 
van ondernemers die zo goedkoop mogelijk 
aan arbeid willen komen, maar óók aan 
de burgers die ongewild geconfronteerd 
worden met huisvesting van grote groepen 
arbeidsmigranten in hun buurt. Daar zet 
de SP zich – samen met de werkgroep – de 
komende jaren voor in. •

problemen aan te pakken om een veilige 
en diervriendelijke voedselproductie te 
combineren met een rijke natuur en een 
leefbaar landelijk gebied. 

SP-VISIE OP BOERENLANDBOUW
Voor de SP betekent dit afstand nemen 
van het systeem van schaalvergroting 
en wereldhandel en terug naar een 
‘boerenlandbouw’ op een regionale 
schaal, met een fatsoenlijk inkomen voor 
de boer. Er wordt goed verdiend in de 
voedselketen door supermarkten, banken, 
diervoederproducenten en handelshuizen. 
Maar er komt meestal bitter weinig bij de 
boeren zelf terecht. Tegelijkertijd worden 
boeren door de markt gedwongen tot 
steeds grootschaliger en goedkopere 
massaproductie, met alle negatieve 
gevolgen van dien voor mens en milieu 
in de omgeving. Genoeg reden om de 
komende jaren te strijden voor een betere, 
gezonde en rendabele land- en tuinbouw 
in Horst aan de Maas. •

Sinds een aantal jaren is in Horst aan de 
Maas het Comité Nationaal ZorgFonds 
actief. Naast landelijke doelstellingen, 
zoals het oprichten van één nationaal 
zorgfonds in plaats van de vele 
commerciële zorgverzekeraars en het 
afschaffen van het eigen risico, zet het 
comité zich óók in voor lokale zaken. 

Zo houdt het comité zich bezig met pre-
ventie: immers, voorkomen is beter dan 
genezen! Het comité onderzoekt hoe het 

De huren van sociale en particuliere 
woningen zijn de afgelopen jaren flink 
gestegen. En het aanbod is een groot 
probleem. Wil je in Horst aan de Maas 
een sociale huurwoning toegewezen 
krijgen, dan kun je gemiddeld zo’n 
zeven jaar wachten! Er worden gewoon 
te weinig woningen gebouwd. Een feit 
waar de SP al jaren voor gewaarschuwd 
heeft. 

Andere partijen zeiden tot voor kort dat 
meer bouwen geen zin zou hebben. Door 
de vergrijzing zou slechts gebouwd worden 
voor leegstand. Dat standpunt is door de 
praktijk achterhaald en nu zijn er plannen 
gemaakt om de komende jaren zo’n duizend 
extra woningen bij te bouwen. Volgens de SP 
nog steeds te weinig. Ondertussen blijkt dat 
acties tegen de huurverhoging maar ook an-

COMITÉ NATIONAAL ZORGFONDS

HUISVESTING IS GEEN MARKT MAAR EEN RECHT

zorgbeleid in Horst aan de Maas op het 
gebied van preventie verbeterd kan worden. 
In 2021 werd een onderzoeksrapport met 
aanbevelingen gepresenteerd aan de ge-
meenteraad en het college met aanbevelin-
gen betreffende de mondzorg voor kinderen 
en ouderen. Ook de komende jaren gaat het 
Comité Nationaal ZorgFonds onderzoeken 
hoe de mogelijkheden voor preventie beter 
benut kunnen worden, waar mogelijk samen 
met instellingen en deskundigen. •

dere problemen bij de sociale huurwoningen 
hard nodig zijn. Met de Werkgroep Wonen 
mobiliseert de SP huurders en woningzoe-
kenden voor een rechtvaardig huisvestings-
beleid in Horst aan de Maas.

ZORGBUURTHUIZEN
Een van de punten waar de SP zich hard 
voor wil maken is dat er een zorgbuurthuis 
komt in elke kern! Het zorgbuurthuis moet 
het gat opvullen dat gevallen is door het 
verdwijnen van de verzorgingshuizen als 
gevolg van het bezuinigingsbeleid van het 
vorige kabinet Rutte. Samen met het CDA 
heeft de SP vorig jaar aan de raad voorge-
steld te onderzoeken hoe het doel – een 
zorgbuurthuis voor elke kern en in elke 
buurt – gerealiseerd kan worden. Voordeel: 
ouderen kunnen met professionele zorg in 
hun eigen buurt blijven wonen en de daar-

door vrijkomende woningen bieden weer 
ruimte voor jongeren om een betaalbaar 
huis te krijgen. De komende jaren zullen we 
de vinger aan de pols moeten houden, zodat 
er daadwerkelijk zorgbuurthuizen gebouwd 
gaan worden. •

VOOR EEN GROEN EN SOCIAAL ENERGIEBELEID


