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De verkiezingsuitslag van 21 maart in 
Oss was duidelijk. De coalitie van VDG, 
CDA en VVD verloor drie zetels én haar 
meerderheid. Met ruim 10.000 stemmen 
werd de SP weer de grootste partij in Oss 
en groeide van 9 naar 11 zetels. Oss wilde 
de SP terug in het bestuur en een andere 
koers voor de gemeente.

Na de verkiezingsuitslag lag het zo voor de 
hand: de twee grootste partijen, SP met  
11 raadsleden en de VDG met 10, samen in 
één coalitie. Een coalitie met een stevige 
basis in stad en dorp, en met een gedegen 
meerderheid van 21 van de 37 raadszetels, 
zodat er slagvaardig besluiten genomen 
konden worden.

Maar de VDG wilde niet. Al tijdens de verkie-
zingen hee! VDG aangegeven dat ze graag 
verder wilde met VVD en CDA. Ze eiste in 
de onderhandelingen een derde partij in de 
coalitie en dan was de keuze wat hen betre! 
een partij uit de oude coalitie. Het zou bete-

GEEN SP-WETHOUDERS  
DOOR MACHTS-POLITIEK VDG

kenen dat de SP, die de koers wil verleggen, 
twee wethouders zou krijgen en het blok 
uit de oude coalitie drie. De SP-wethouders 
zouden dan in de minderheid zijn, zodat 
VDG en CDA of VVD hun wil aan de SP kun-
nen opleggen.
 
VDG WIL VERDER OP OUDE VOET 
Maar de SP wilde zich constructief opstellen 
en stelde voor om GroenLinks in de coalitie 
op te nemen. Maar dat wilde de VDG niet. 
Om toch nog aan de wens van VDG tegemoet 
te komen, hee! de SP een vierpartijencoali-
tie voorgesteld met SP, VDG, GroenLinks en 
CDA of VVD. Maar ook dat was voor de VDG 
geen begaanbare weg. En toen kwam de VDG 
dus weer uit bij het begin: de oude coalitie 
van VDG, CDA en VVD voortze"en met een 
vierde partij erbij.

Voor de SP is er helaas geen andere weg om 
samen met andere partijen in de gemeente-
raad een meerderheid te krijgen. De meeste 
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ONS OSS
Oss is mijn thuis. Ik hou van de omgeving, 
de mensen en de Osse tradities. Nu ik 
fractievoorzi"er ben in de Tweede Kamer, 
ben ik helaas minder vaak in Oss. Maar 
elke week als ik de afrit op de A59 neem en 
Oss binnenrijd, voel ik trots. 

Dan rijd ik langs de vele plekken die we 
samen hebben opgebouwd. Zoals speel-
tuin Elckerlyc, die dit jaar haar 25-jarig 
jubileum viert. Of Den Bongerd, de school 
die 40 jaar geleden werd opgericht door 
Ossenaar Henk Toebast en waar kinderen 
die net wat extra hulp nodig hebben goed 
onderwijs krijgen.

Dan besef ik ook dat er nog een hoop 
werk te verze"en is. Om te zorgen dat Den 
Bongerd behouden blij!, want die strijd is 
nog niet gestreden. Zodat onze ouderen de 
zorg krijgen die nodig is. Dat jong en oud in 
een betaalbaar huis kunnen wonen, in de 
stad en in de dorpen.

Nog steeds kiezen de hoge Haagse heren 
telkens de kant van aandeelhouders en de 
rijken. Waar dat toe leidt weten wij in Oss 
als geen ander: Organon werd uitgekleed 
en duizenden Ossenaren verloren hun 
baan. 

Samen gaan we de strijd aan. In Oss, in Den 
Haag en in heel Nederland. Om te zorgen 
dat de mensen het weer voor het zeggen 
hebben. Dat niet alleen de belangen van de 
rijken worden gediend maar ons algemeen 
belang. 

En als ik inspiratie zoek? Dan rijd ik een 
rondje in ons Oss. Genoeg monumenten 
die laten zien waar we samen toe in staat 
zijn. • 

Lilian Marijnissen
voorzi"er SP-fractie Tweede Kamer
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Als eerbetoon aan zijn enorme inzet voor 
deze run door het centrum heet de Tribune-
loop vanaf nu de Paul Peters-Tribuneloop. 
Het startschot wordt dit jaar gelost door 

PAUL PETERS-TRIBUNELOOP

FIETSEN IN HET CENTRUM
De laatste tijd is de discussie weer 
opgelaaid over het wel of niet fietsen 
in het centrum van Oss. De SP wil graag 
weten wat de bezoekers en inwoners 
hiervan vinden. Daarom houdt de 
SP momenteel een enquête in het 
stadscentrum. 

De meeste Ossenaren hebben hier wel een 
mening over en waarderen het dat de SP dit 
onderzoekt. Ook wordt er gevraagd of er 
genoeg mogelijkheden zijn om je fiets in het 
centrum te stallen. Wilt u ook uw zegje doen 
en bent u nog geen enquêteur tegengeko-
men? Mail uw mening naar oss@sp.nl. De 
resultaten van de enquête worden gebruikt 
voor het debat in de gemeenteraad. •

andere partijen staan in de rij bij de VDG om 
als vierde partij te mogen aansluiten. Inmid-
dels is de afsplitsing van de VVD – Beter Oss 
– aangeschoven bij de VDG.

Zo zie je dat de VDG een machtspartij is 
geworden die op de oude voet verder wil. De 
VDG wil géén gemeentelijke thuiszorgorga-

nisatie zonder marktwerking en géén strijd 
om Den Bongerd te behouden. De VDG wil 
een gemeentebestuur dat slaafs achter het 
neoliberale beleid en de bezuinigingen van 
Den Haag aanloopt. En dat in een arbeiders-
stad als Oss! Zo wordt in feite een groot 
deel van de Osse kiezers aan de kant gezet 
en worden meer dan 10.000 SP-stemmers 
gescho#eerd. 

NIETS IS  
ONMOGELIJK
Het weren van de SP-wethouders door de 
machtspartij VDG hee! geleid tot woede 
en frustratie. ‘Een grove schande die 
onrecht doet aan de democratie’, riep de 
één. ‘Ik snap niks van politiek en nu nog 
minder. VDG betekent volgens mij Van 
De Gekke!’, zei de ander. De bevolking 
gaat de rekening betalen voor dit rechtse 
college. 

De VDG, met in haar kielzorg het CDA 
en de VVD, is in de loop der jaren 
steeds verder weg komen te staan 
van de buurten en gezinnen in Oss. 
De zakelijke gemeenschap met haar 
financiële belangen zal nog meer invloed 
krijgen. En dat zal ten koste gaan van 
het sociale beleid, de voorzieningen 
voor de mensen en het luisteren naar de 
bevolking. Sommige mensen voelen zich 
machteloos en teleurgesteld. Zij keren 
zich af van de politiek en gaan niet meer 
stemmen. Maar dat is niet het goede 
antwoord. Niets is immers onmogelijk. 
Als alle mensen die de SP een warm 
hart toe dragen, wél gaan stemmen en 
van zich laten horen, dan groeit de SP 
verder. Politiek draait om macht. En 
macht moet je samen organiseren. Het 
gaat om passie en compassie voor elkaar. 
Om de belangen van de Osse inwoners te 
behartigen. Doe daarom mee met de SP!  

Henk van Gerven
voorzi"er SP-Oss en oud-huisarts

Eva Peters, dochter van Paul en Elly. Dit jaar 
vindt het evenement plaats op woensdag-
avond 11 juli. Startplaats: SP-partijgebouw, 
Linkensweg 40-A. •

In 1983 werd de eerste Tribuneloop gehouden in het kader van het 10-jarig bestaan 
van de Osse SP. Bedenker van het evenement en grote man achter de schermen was 
SP-voorman Paul Peters. Helaas overleed Paul in november 2017. 

Voor de SP betekent dit dat we opnieuw in 
de oppositie moeten. De enige manier om de 
koers te keren is sterke oppositie voeren en 
samen met de mensen in de hele gemeente 
in actie komen. Zo wordt de SP nog groter, 
zodat men in de toekomst niet om ons heen 
kan. •

Op de SP kunt u blijven rekenen!

Vervolg van pagina1
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PECH VOOR HUISSELING, HERPEN, OSS, GEFFEN  
DUBBEL PECH VOOR RAVENSTEIN
Toenemende drukte op de A50 en de 
A59 leidt tot steeds meer geluidsoverlast 
in Ravenstein, Huisseling, Herpen, Oss 
en Ge!en. Omdat het in het gemeente-
huis oorverdovend stil is als het gaat om 
het aanpakken van geluidoverlast is de 
SP zelf op onderzoek uitgegaan. Helaas 
zijn de problemen niet één-twee-drie 
op te lossen is. Er is sprake van pech en 
zelfs dubbel-pech…

PECH
Rijkswaterstaat blijkt met twee maten te 
meten. Voor ‘oudere’ rijkswegen als de A50 
en de A59 blijken ruimere geluidsnormen te 
gelden dan voor nieuwere wegen als de A50 
tussen Oss en Eindhoven. Dat leidt tot de 
rare situatie dat er in Uden geluidsschermen 
komen, terwijl het geluidsniveau daar veel 
lager is dan bijvoorbeeld in Ravenstein. 

DUBBEL PECH
Bij Ravenstein hebben ze dubbel pech. De 
brug ligt hoog boven het stadje, maar de ge-

luidsmodellen van Rijkswaterstaat houden 
daar geen rekening mee. Ook houden ze 
geen rekening met het kaboem-geluid dat 
ontstaat wanneer auto’s of vrachtwagens 
over de voeg rijden. Het probleem is op te 

lossen door de voeg te vervangen, maar om-
dat dit volgens het boekje niet hoe!, gebeurt 
het niet. Daarom is politieke druk nodig 
op Rijkswaterstaat. De SP gaat zich daar de 
komende tijd sterk voor maken. •

MESTVERWERKING 
OIJEN BEDREIGT 
OMGEVING
In Oijen hee! de controversiële Boekelse 
varkenshouder Coppens een failliete mest-
verwerkingsinstallatie gekocht. Hij wil de 
capaciteit hiervan fors verhogen. Dit vormt 
een bedreiging voor de natuur. 

De mestverwerker ligt vlakbij een water-
zuiveringsinstallatie van Waterschap Aa 
en Maas. Gevreesd wordt voor uitstoot van 
schadelijke sto#en en stankoverlast. De SP 
trekt aan de bel bij zowel de provincie als 
de gemeente om te voorkomen dat het fout 
gaat. Oss is niet het vuilnisputje van de Peel! 
De beste oplossing van het mestprobleem is 
minder dieren. Dat is beter voor mens, dier 
en milieu. •

25-JARIG JUBILEUM  
SPEELTUIN ELCKERLYC
Dit jaar bestaat Speeltuin Elckerlyc 25 
jaar. En natuurlijk is dit gevierd. Op 25 
mei met een symposium over het belang 
van buiten spelen voor de ontwikkeling 
van kinderen. En op 3 juni met een groot 
gratis festival voor alle kinderen, die na 
afloop voldaan met een knikkerzak naar 
huis gingen. Want spelen doe je buiten!

Het was 1991 en in de wijken van Oss lagen 
de speelplekken er belabberd bij. Ze waren 
vaak verouderd of kapot. Ouders moes-
ten met hun kinderen naar ‘Het Heike’ in 
Nuland. Dit alles was 25 jaar geleden voor de 
Osse SP-afdeling de reden om het initiatief 
te nemen tot het bouwen van een speeltuin. 
Een speelvoorzieningen-beleid was er niet 
en het gemeentebestuur wilde geen geld 
ui"rekken voor een speeltuin. ‘Dan maar 
zonder gemeente en zelf aan de slag’, dacht 
Mari-Anne Marijnissen. Op haar initiatief 
werd Speeltuin Elckerlyc opgericht. 

Dankzij veel doorze"ingsvermogen, overtui-
gingskracht en acties ging uiteindelijk de ge-
meente overstag en kreeg Elckerlyc een ter-
rein toegewezen. Vervolgens zijn honderden 

vrijwilligers – SP’ers, Kako-medewerkers, 
brandweerlieden, ambulancepersoneel, 
buurtbewoners en scholieren – maanden-
lang in touw geweest om de speeltuin te 
financieren en te bouwen. Met de dona-
teurcampagne werd er huis-aan-huis geld 
opgehaald. Bedrijven, winkeliers, fondsen, 
clubs en verenigingen steunden de speeltuin 
zowel financieel als in natura. Op 15 mei 
1993 was de feestelijke opening en werden 
duizenden bezoekers welkom geheten door 
de vele vrijwilligers en het Elckerlyc-be-
stuur. Inmiddels is Elckerlyc een begrip voor 
Oss en ver daarbuiten geworden. •

Foto Ruud Roguer©



Wilt u ons helpen?  
Dat kan op verschillende manieren. Van een poster tot een bijdrage. Ga naar 
doemee.sp.nl of vul hier uw gegevens in. Dan nemen we snel contact met u op. 

Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel op naar: SP, Antwoordnummer 407, 3800 VB Amersfoort
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 Ik wil lid worden

‘De crisis is voorbij’ hoor ik de hoge 
heren in Den Haag vaak zeggen. 
Maar voor wie precies vraag ik me 
dan af? Wel voor de grote bedrijven 
en miljonairs, maar niet voor de  
gewone mensen die afgelopen jaren 
de klappen van de crisis hebben 
opgevangen.

Het is tijd voor een menselijk en  
sociaal alternatief. Ik geloof dat het 
kan! Ik geloof in een Nederland waar 
niet de pakken-wat-je-pakken-kan 
managers het voor het zeggen  
hebben, maar de mensen. Waar niet 
de snelle winsten van grote bedrijven 
voorop staan, maar ons algemeen 
belang: veilige buurten, goede zorg 
en betaalbare woningen voor 
iedereen.
  
Kan ik op u rekenen?

Lilian Marijnissen
Fractievoorzitter SP

KIEZEN
VOOR
ELKAAR
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