
SP-lijsttrekker Maxim van Luttikhuizen:

‘We gaan de strijd aan voor de 
best haalbare zorg in enschede’
‘Sociaal blijven ondanks de bezuinigingen en héél goed werk leveren in de zorg’. Dat zijn 
volgens SP-lijstrekker Maxim van Luttikhuizen belangrijke opdrachten voor de 
gemeente in de komende periode. ‘En voor allebei is een sterke SP-fractie noodzakelijk.’

alles over enschede op enschede.sp.nl

Maxim van Luttikhuizen

Van Luttikhuizen kijkt met voldoening terug 
op de resultaten van de SP in de afgelopen 
jaren. ‘We hebben heel wat bereikt. Op ons 
voorstel moet nu bijvoorbeeld bij elk groot 
project worden aangegeven wat het sociaal-
maatschappelijke nut ervan is. Daarnaast 
hebben we ervoor gezorgd dat het geld 
voor armoedebestrijding op peil blijft en 
hebben we sloop van een aantal woningen 

in de Laares weten te voorkomen. En de 
grootste overwinningen hebben we buiten 
de gemeenteraad behaald. Zo hebben we 
fraude aangetoond binnen een zorgbedrijf. 
Een half miljoen euro aan zorggeld kon 
daardoor weggehaald worden bij de directie 
en  terechtkomen bij degene voor wie het 
bedoeld is. Justitie verwacht nog op enkele 
miljoenen beslag te kunnen leggen.

SP Enschede: actief in de gemeenteraad én op straat.
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 › De zorg is een SP-speerpunt?
‘Nou en of. En dat begint met de thuiszorg. 
Het zal een hele strijd worden om te zorgen 
dat iedereen de zorg krijgt die nodig is. 
Gelukkig hebben wij daar de juiste mensen 
voor. Op plaats drie van onze kandidatenlijst 
staat een professional in de jeugdzorg, Milco 
Brugman, en de nummer twee, Annelies 
Futselaar, heeft al acht jaar ervaring als 
woordvoerder zorg in de gemeenteraad. Met 
deze kennis en ervaring gaan we de strijd 
aan voor heel goede zorg in Enschede.’

 › Is daar genoeg geld voor?
‘De gemeente doet alsof er niet aan te ontko-
men valt om ook op sociale voorzieningen 
te bezuinigen, maar als er geld nodig is voor 

bijvoorbeeld het vliegveld, wordt er altijd 
wat gevonden. Met een grote SP-fractie 
krijgen we meer controle over de begroting, 
kunnen we bezuinigingen op zorg en armoe-
debestrijding zoveel mogelijk tegenhouden, 
en zorgen dat ze verantwoord worden uitge-
voerd als ze toch nodig zijn.’
 
 › Heb je nog een voornemen voor de  

komende jaren?
‘Een ander belangrijk punt voor ons is het 
contact met de inwoners van Enschede. Van 
wijkraden en bewoners wordt steeds meer 
gevraagd als het gaat om onderhoud en 
leefbaarheid in de wijken. 
Het is daarom belangrijk om te weten wat 
de bewoners willen en kunnen. Als SP zijn 

‘Enschede moet bezuinigen, maar als 
er geld nodig is voor bijvoorbeeld het 
vliegveld, wordt er altijd wat gevonden’

in raad en daad
SP-raadsleden steken tussen 
de vergaderingen door de 
handen uit de mouwen. Ze 
stappen naar de mensen in de 
stad toe, doen onderzoek en 
voeren actie. 
Enkele voorbeelden van onze 
aanpak: 

Woningen aan de laares-
singel gerenoveerd
In 2007 kwam de SP samen 
met bewoners van ‘Complex 8’ 
in de Laares in actie  tegen de 
sloop van hun huizen. De grote 
meerderheid van de bewoners 
van het huizenblok Laaressin-
gel-Tulpstraat-Meidoornstraat-
Leliestraat was voor renovatie. 
Uiteindelijk zijn 20 woningen 
aan de Laaressingel grondig ge-
renoveerd. Zonder verzet van de 
buurt waren ze ook gesloopt.

het veldhof veiliger met 
hulp van de sp
Klachten over woonzorgcom-
plex ‘Het Veldhof’ waren aan-

 
Een andere overwinning boekten we bij 
ouderencomplex Het Veldhof waar veel mis 
was. Klein onderhoud werd niet gedaan 
of alleen tegen betaling, de kosten voor de 
schoonmaak stegen explosief en bewoners 
moesten 1500 euro naheffing betalen door 
een fout van de verhuurder. Na een enquête 
onder bewoners hebben we de verhuurder 
ter verantwoording geroepen. Verbeteringen 
worden nu doorgevoerd.’
 
 › Hoe kijk je naar de komende jaren? Wat 

kunnen we van de SP verwachten?
‘Hoewel het lijkt dat de economie weer 
aantrekt, moet Enschede nog veel bezui-
nigen, zo’n 15 miljoen euro per jaar. Daar-
naast krijgt de gemeente ook extra taken 
zoals de jeugdzorg. Die combinatie brengt 
grote risico’s met zich mee. Wij vinden dat 
Enschede de beste zorg moet leveren die 
haalbaar is. De andere partijen zeggen nu 
al dat er geen extra geld bij mag, terwijl nog 
niet duidelijk is hoeveel geld we van het Rijk 
krijgen voor de zorg en wat de kosten zullen 
zijn. Een sterke SP fractie kan het verschil 
betekenen tussen de best haalbare zorg en 
de goedkoopste zorg.’

veilig omdat er te weinig verlich-
ting was rond het wooncomplex 
en liet het onderhoud veel te 
wensen over. Voor de SP reden 

Renovatie aan de Laaressingel.

leiding een enquête te houden. 
Daaruit bleek dat bewoners 
financieel uitgekleed werden 
door naheffingen op energie- 

en servicekosten. Er werd zelfs 
zonder toestemming geld van de 
rekening van huurders gehaald. 
Ook voelden bewoners zich niet 



ruimhartig armoedebeleid
Iedereen moet over een redelijk inkomen kunnen 
beschikken. Ook mensen met een laag inkomen 
moeten in hun eerste levensbehoeften kunnen 
voorzien. Kinderen mogen nooit de dupe zijn van 
financiële problemen van hun ouders.

zorg en Welzijn oor iedereen
Wij accepteren geen tweedeling, met goede zorg 
voor wie het kan betalen en slechte zorg voor 
de rest. De kwaliteit van zorg moet hoog zijn en 
voor iedereen hetzelfde.

meer Werk en normaal betaald
Er moet meer worden ingezet op 
werkgelegenheid voor lager opgeleiden. 
Iedereen die werkt moet minstens het 
minimumloon krijgen. We zien te vaak dat werk 
dat eerst betaald werd, nu wordt verricht door 
mensen met een bijstandsuitkering. 

meer sociale WoningbouW 
Wij willen dat er voldoende goede en betaalbare 
woningen zijn, waarin men zo lang mogelijk en 
zelfstandig kan blijven wonen. 

onze speerpunten:

we vaak in de buurten om te praten met 
buurtbewoners en de komende tijd gaan 
we ook meer contact leggen met de wijk-
raden.’

een bijeenkomst voor bewoners 
te organiseren. De druk bezoch-
te avond leverde maatregelen op 
om de veiligheid te verbeteren. 
Ook is er het nodige aan onder-
houd gedaan. 

usseler es toch niet 
bebouWd
Al jaren roept de SP dat het niet 
nodig is om van de Usseler Es 
een bedrijventerrein te maken. 
Uit meerdere onderzoeken blijkt 
dat er in Twente in 2020 te veel 
bedrijventerreinen zullen zijn. 
Nadat in 2012 via een raadsen-
quête het grondbeleid van de 
gemeente nog eens tegen het 
licht is gehouden, is mede dank-
zij de SP besloten de bolling van 

de Es niet te bebouwen. Helaas 
hebben de grondaankopen de 
gemeente wel 17 miljoen euro 
gekost. Geld wat we beter an-
ders hadden kunnen besteden.

de sp op straat
Om de week staat de SP in het 
centrum om met de inwoners 
van Enschede in gesprek te 
gaan. Ook gaan wij regelmatig 
de wijk in om een enquête te 
houden, meestal naar aanlei-
ding van klachten. De uitslag 
kan reden zijn vragen te stellen 
aan burgemeester en wet-
houders om op die manier te 
helpen bij het oplossen van de 
problemen. • 

 › Waar maak je je nu het meest druk om 
als je naar de toekomst kijkt?
‘Werkgelegenheid is het belangrijkste 
pijnpunt in Enschede. Door een tekort 

aan banen moeten te veel mensen rond 
komen met een uitkering of net iets meer. 
Waar ik mij druk over maak is dat politici 
mensen met een uitkering steeds vaker zien 
als een last en een kostenpost. Het wordt 
werkzoekenden steeds moeilijker gemaakt 
om de uitkering aan te vragen waar ze recht 
op hebben, en bij het minste of geringste 
worden ze gekort. Ook worden ze ingezet 
om met behoud van uitkering werk te ver-
richten: werk waarvoor mensen in de rij 
staan om het tegen betaling uit te voeren. 
Daardoor worden niet alleen mensen met 
een uitkering als tweederangs burgers neer-
gezet, maar wordt ook het minimumloon 
ondermijnd en de economie geschaad op 
de langere termijn. De kleine groep mensen 
die niet wil werken moet je achter de broek 
zitten, maar het overgrote deel dat graag wil 
werken en simpelweg geen baan kan vinden, 
moet je niet in het verdomhoekje zetten.’  •

De buurt in met SP-lijsttrekker  
Maxim van Luttikhuizen  

s



Naast lijsttrekker Maxim van Luttikhuizen hebben we nog een team enthousiaste 
mensen die staan te popelen om aan de slag te gaan voor een 100% sociaal Enschede.  

2. Annelies Futselaar
‘De bewoners van 
Enschede willen geen 
uitkering en willen ook 
niet afhankelijk zijn van 
zorg. Maar als het toch 
nodig is moeten ze een 
beroep kunnen doen 
op de gemeente. Ik wil 
dat iedereen meetelt in 
Enschede.’

3. Milco Brugman
‘Vanaf januari 2015 is de 
gemeente verantwoor-
delijk voor de jeugd-
zorg. Dit gaat gepaard 
met flinke bezuini-
gingen. Ik wil er voor 
zorgen dat alle jongeren 
goede kansen krijgen. 
Bijvoorbeeld door klein-
schalige opvang als het 
thuis (even) niet meer 
kan.’

4. Joke de Jager
‘Ik maak me zorgen 
over de bezuinigingen 
in de zorg. Voor de 
mensen die dat nodig 
hebben moeten zorg-
verleners dichtbij zijn, 
in de wijk. Ook moet de 
kwaliteit gewaarborgd 
blijven. Daar wil ik me 
sterk voor maken.’

5. Piet van Ek
‘Langdurig werklozen 
laten werken voor hun 
uitkering gaat ten koste 
van echte banen. Beter 
is het mensen met een 
uitkering te helpen aan 
een betaalde baan. 
Daarnaast moet er meer 
aandacht komen voor 
verborgen armoede, 
bijvoorbeeld onder 
ZZP’ers.’

sp enschede: de mensen ’sp-raadsleden  vertegenWoordigen hun  achterban het best.’ Conclusie uit onderzoek van politicoloog André Krouwel, ontwikkelaar van Kieskompas, in november 2013, gepubliceerd in VNG-magazine.

Op 19 maart kunt u in Enschede naar de stembus. Dat worden belang-
rijke 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  Enschede  
100% sociaal?

Het kabinet van VVD en PvdA heeft 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
Enschede en Nederland 100% socialer maken. Doet u met ons mee om Nederland mens-
waardiger, gelijkwaardiger en meer solidair te maken?

Emile Roemer,

Fractievoorzitter SP in de Tweede Kamer

vóór optimisme en sociale politiek

SP Enschede 
Beltstraat 3-32
7511 JZ Enschede 
(053) 434 08 67
enschede@sp.nl

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

enschede.sp.nl

Kandidatenlijst:
 6.  Ans Lassche 
 7.  Ahmed Yilmaz 
 8.  Remko Kortink 
 9.  Paulien Wilkinson 
10. Jacques Gerard 
11.  Samuel Michon 
12.  Joke Faas 
13.  René Damkot 
14.  Wilma Waijenberg 
15.  Carma Woltjer 
16.  Shuni Ramjee 
17.  Ron Schaftenaar 
18.  Jasper Slaghuis 
19.  Ronnie Voerman 
20.  René Roling 
21.  Hans Punte 
22.  Mini Abbink 
23.  Wim Baas 
24.  André Mondria 
25.  Miriam Berns 
26.  Gijs Stavinga 
27.  Margriet Woelders

Word nu lid!  
meld u aan op:
www.sp.nl/word-lid
sp-lid bent u al voor  
€ 5 per kwartaal.
geen internet?  
bel (088) 243 55 40


