
 
 

29 september 2022 

 

Samenwerken, Samen leven, Samen ontwikkelen 

 

Het coalitieakkoord van ODS, CDA en VVD is een coalitieakkoord op hoofdlijnen. 

Hieronder dan ook geen opsomming van alles wat we missen, dit past namelijk niet in 

de drie minuten die we met elkaar hebben afgesproken.  

 

We lezen: 

• de wens om in de wijk verbinding te vergroten 

• de noodzaak om zorg en ondersteuning betaalbaar en toegankelijk te houden 

• de behoefte aan regie over het eigen leven - die we allemaal hebben 

• de behoefte aan een passende woning en veilige omgeving 

• de wens om voorzieningen te behouden 

 

Uitgangspunten die volgens de SP een mooi vertrekpunt vormen voor een korte 

reflectie. Menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit zijn de kernwaarden 

van de SP. De meetlat waarlangs we iedere keuze die we maken afwegen. 

Samenwerken, samen leven en samen ontwikkelen begint volgens de SP IN de buurt. 

De buurt waar groeiende tweedeling, uitholling van de democratie, achterblijvende 

lonen en de bezuinigingen op voorzieningen het meest zichtbaar zijn. Dit is geen 

natuurverschijnsel maar het gevolg van politieke keuzes die op lokaal en landelijk 

niveau gemaakt zijn. In o.a. de wijken Princenhof en Plan Zuid in Bovenkarspel vallen 

de hardste klappen. Voorzieningen zijn verdwenen en de sociale samenhang is weg. De 

buurt is in de steek gelaten, verwaarloosd en genegeerd. 

 

De buurt mag nooit het sluitstuk zijn van de politiek. Daarom wil de SP terug naar de 

menselijke maat. Terug naar de oplossingen die mensen zelf hebben. Terug naar de 

buurt als basis, waar mensen zelf zeggenschap hebben over hun omgeving. De buurt is 

niet alleen de plek waar we voorzieningen het meest efficient kunnen organiseren, het 

is ook de plek waar de invloed van mensen het grootst is. Dit kan volgens de SP alleen 

door te investeren in: 'Het huis van de buurt" ; een plek waar mensen elkaar kunnen 

ontmoeten en zorg dichtbij georganiseerd kan worden.  



 

In een raad met drie coalitiepartijen van in totaal veertien zetels en een oppositie van 

vijf partijen met vijf zetels, is de meerderheid behalen waarachtig niet de grootste zorg. 

Met slechts één zetel doet de SP vooral een appèl op de verantwoordelijkheid voor een 

goede samenwerking. 

 

Net zoals al onze inwoners van elkaar verschillen, verschillen ook alle raadsleden van 

elkaar. we zijn verschillende mensen met verschillende ideeen. De politieke kleur die 

we vertegenwoordigen maakt samenwerken niet altijd makkelijk, maar zonder wrijving 

geen glans.  

 

Deze reflectie is een appèl aan alle raadsleden op durf, inventiviteit, creativiteit en 

vertrouwen om keuzes te maken waarmee een goed leven voor al onze inwoners 

binnen handbereik komt.  

Als handreiking daarom onze ideeën voor 'Het Huis Van De Buurt’, met daarin niet 

alleen een pleidooi voor het terugbrengen van een locatie met buurtfunctie, maar ons 

alternatief voor de complexe problemen waar we, vooral ook op lokaal niveau, vandaag 

de dag mee te maken hebben.  

 

 
Door: Monique de Vogel, 

Fractievoorzitter SP Stede Broec 

 

 

 

 

 

 

 

 


