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ACHTERSTALLIG ONDERHOUD 
AAN HUURWONING?

MELD HET!! VIA ONZE SITE OF 
06-33310103

Elke huurder heeft recht op een goed onderhouden en gezond huis. Daarom is SP Arn-
hem het meldpunt achterstallig onderhoud gestart. Vanuit verschillende buurten in Arnhem 
hebben we meldingen ontvangen. Met steun van de SP hebben bewoners in de Laar zich 
georganiseerd om de problemen op te lossen. Zij hebben last van vochtproblemen in huis, 
achterstallig onderhoud en daardoor zelfs ongedierte als muizen. Zij zijn een petitie gestart 
die door bijna alle bewoners is ondertekend. Deze petitie hebben zij overhandigd aan maar 
liefst drie managers van de wooncorporatie. Vervolgens is de wooncorporatie gevraagd 
om binnen een week zélf te komen kijken. Door middel van organisatie en actie worden de 
bewoners nu dus eindelijk gehoord! SP Arnhem blijft de bewoners ondersteunen totdat er 
échte oplossingen zijn.

M E L D P U N T  A C H T E R S TA L L I G  O N D E R H O U D

S u p e r Z a t e r d a g
Op zaterdag 1 juli was het weer SuperZater-
dag. Door het hele land gingen weer hon-
derden actieve SP-ers de straat op om met 
mensen te praten. Ook de Arnhemse afdeling 
was erbij.Zij gingen met bewoners praten 
over hun woonsituatie: gaat het goed in deze 
buurt en wat kan beter? Aan de hand van 
deze gesprekken is er besloten om een ac-
tie-comitée op te richten waarbij de SP deze 
bewoners gaat ondersteunen. Meer nieuws 
in de volgende Linksaf! Spreekt jou dit aan? 
Lijkt het je ook leuk om met mensen in ge-
sprek te gaan en zonodig hen te ondersteu-
nen in hun acties? Sluit je aan bij deze groep 
actieve SP-ers en doe mee! 

 Aanmelden kan via arnhem@sp.nl



SP afdeling Arnhem
Dovenetellaan 55, 6841 EB Arnhem

Bestuur SP Arnhem arnhem@sp.nl
Voorzitter Diana Kummeling
06 18 96 34 95

Fractie SP Arnhem
fractie.sp@arnhem.nl
voorzitter Jurgen Elfrink,
j.elfrink@arnhem.nl

Wethouders Gerrie Elfrink,
gerrie.elfrink@arnhem.nl 
Geert Ritsema,
geert.ritsema@arnhem.nl

Hulpdienst telefonisch bereikbaar
maandag t/m vrijdag tot 21:00 uur
op 06 33 31 01 03

Website SP Arnhem www.arnhem.sp.nl
webmasterarnhem@sp.nl

Bank:
NL90RABO0159997607
t.n.v. SP Arnhem

Tribune bezorging arnhem@sp.nl
Opmaak LinksAf Niek Niebuur
Kopij inzenden voor eind juli aan
arnhem@sp.nl

Wijzigingen?
Adres, telefoon of e-mail gewijzigd? Geef 
het aan ons door via arnhem@sp.nl

AGENDA: 20 juni
ledenavond in het
partijhuis aanvang 
19:30

De tippelzone in Arnhem is al een tijd onderwerp van gesprek. In de raad 
is een afspraak gemaakt dat hier een goed onderzoek naar komt, zodat 
we het debat hierover zorgvuldig kunnen voeren.

Nu de SP, samen met andere partijen vraagt om een bespreking van 
het onderzoek, stapt de ChristenUnie abrupt uit het college. De SP is 
dan ook zeer verbaasd over dit plotse besluit. “We kregen vanmorgen 
ineens een mail van de ChristenUnie om ons mee te delen dat ze zijn 
opgestapt. Een hele rare gang van zaken om zonder welk overleg dan 
ook en uit het niets zo’n besluit mede te delen,” aldus Jurgen Elfrink, 
fractievoorzitter SP Arnhem.

Elfrink vervolgt: “De SP is pertinent tegen het politiek bedrijven over 
de ruggen van kwetsbare mensen heen. Bij ons geldt: afspraak is 
afspraak, en we vinden het daarom nogal vreemd dat de ChristenUnie 
een onderzoek dat we hebben laten doen niet wil bespreken of serieus 
neemt. Ze hebben zich blijkbaar bedacht. Maar als je je bedenkt of het 
ergens niet mee eens bent, dan ga je daarover in gesprek en debat. 
We zijn altijd bereid geweest om te luisteren naar de argumenten van 
onze collega’s. Daar ben je raadslid of wethouder voor. Zo ineens je 
hielen lichten, daar los je niets mee op.”

De SP vindt dat je over elk besluit dat gevolgen heeft voor mensen 
goed moet nadenken. Dat geldt voor iedereen, dus óók voor de men-
sen die werken op de zorgzone. De SP blijft zich wél in het college en 
de raad inzetten voor Arnhemmers die dat nodig hebben.

SP VERBAASD OVER BESLUIT CHRISTENUNIE

SP-Arnhem heet Marcouch welkom 
met Vitesse-shirt en taart


