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Beste leden,

Dit is de tweede nieuwsbrief van 
afdeling Raalte. Via deze weg wil het 
bestuur van de afdeling u op de 
hoogte brengen van gebeurtenissen 
in zowel het recente verleden, het 
heden en de nabije toekomst. De 
nieuwsbrief zal niet met een vaste 
regelmaat verschijnen maar alleen als 
er zaken zijn waarvan het bestuur 
meent u via deze weg te moeten 
informeren.

Strijd om veilige Ceintuurbaan 

Zoals jullie zeker konden lezen is SP 
Raalte  actief betrokken bij de 
buurtactie  DE CEINTUURBAAN IS 
GEEN RACEBAAN. Maandag 8 
september  voerden de bewoners van 
de Ceintuurbaan samen met SP Raalte
een actie voor een veilige 
Ceintuurbaan. Naar aanleiding van 
deze actie zijn buurtbewoners in 
gesprek gegaan met wethouder 
Melenhorst (VVD). Melenhorst 
noemde vooral de veiligheid van 
fietsende jeugd een belangrijk 
argument. De Ceintuurbaan geldt als 
een belangrijke toegangsweg voor 
scholen en sportpark Tijenraan. Enige 
toezegging die buurtbewoners van 
hem kregen was, dat hij op 18 
december met de actiegroep 
nogmaals in gesprek zal gaan en 
mogelijk enkele toezeggingen ter 
zake de veiligheid op de Ceintuurbaan
kan doen.

In onderstaande links kunt u de actie 
volgen, idem op onze website.
DeStentor, DeStentor_2 

Oproep
Op 18 december heeft de 
Ceintuurbaan uw  hulp nodig. Met 
brede publieke steun is er meer kans 
van slagen. Bent u erbij??? Meldt u 
zich dan voor 17 december aan op het
e-mail adres: 
raalte.lenka.sp@gamil.com

Bestuur (Jaarplan 2019)
Het Algemeen bestuur heeft een 
jaarplan voor 2019 opgesteld, waarin 
enkele activiteiten zijn vastgesteld 
met als doel: het bouwen van een 
sterke afdeling welke een belangrijke 
rol gaat spelen in de lokale politiek.
Dat doen we door:

1. Ledenbezoeken. Start:  
november 2018. Hier willen we 
de tips en tops van onze leden 
voor de afdeling  
inventariseren en gebruiken 
voor de verbetering. Ook willen
we graag weten of leden een  
actieve rol willen spelen bij 
onze acties en activiteiten.

2. Leden en sympathisanten 
voldoende informeren over 
reilen en zeilen van de afdeling 
door o.a. de nieuwsbrief, bel 
acties en  actuele berichtgeving
op onze website.

3. De SP Raalte – Olst,Wijhe op de
kaart zetten. Dat door acties 
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gaan voeren, persberichten te 
publiceren over belangrijke 
maatschappelijk thema's in 
lokale politiek. We zijn 
zichtbaar en hoorbaar.

4. Het scouten van politieke 
talenten.

5. Politiek cafe organiseren.
6. Scholing politieke basisvorming

organiseren v.a. maart 2018 
voor alle belangstellenden uit 
het leden bestand.

Even voorstellen
We zijn ontzettend blij 
met de komst met 
Brenda Gielink uit 
Broekland. 
Dit jonge talent wil onze
bestuur versterken.
Ik zal mij hieronder even
kort voorstellen. 

Mijn naam is Brenda Gielink, 
getrouwd en moeder van 3 kinderen 
en sinds 2004 woonachtig in 
Broekland. Enkele jaren geleden ben 
ik lid geworden van de SP omdat ik mij
wel kon vinden in hun standpunten. 
Daarbij vind ik het heel goed dat de 
SP zich het lot van de minder-
bedeelden aantrekt en hiervoor een 
lans probeert te breken. 
Dat de SP sinds de laatste 
verkiezingen niet meer in de 
gemeenteraad zit, vind ik een groot 
gemis. Om die reden heb ik mij 
aangemeld als actief lid met de 
bedoeling te helpen de afdeling wat 
meer in het nieuws te krijgen en 
daardoor weer wat groter te maken. 

Maatschappelijk thema 
(door Gerrit Kelder)
Waterstof en duurzame 
elektriciteit.
Het havenbedrijf van Amsterdam, 
Tata Steel en Nouryon, hebben 
plannen om over enige tijd 15.000 ton
waterstof te produceren. De 
bedoeling is om deze waterstof te 

gebruiken om de productie van staal 
te verduurzamen waardoor 350.000 
ton CO2 minder zal worden 
uitgestoten.
Een prachtig plan als het zou lukken 
maar ik zet er toch vraagtekens bij 
want ik vrees dat de totale 
vermindering van de uitstoot van CO2
aanzienlijk kleiner zal zijn dan de 
350.000 ton die wordt genoemd. Het 
gebeurt wel vaker dat handel en 
industrie de ontwikkelingen gunstiger
voorstellen dan ze zijn.
Door middel van elektrolyse kan 
water worden gesplitst in waterstof 
en zuurstof maar dat gaat niet 
vanzelf, er is heel veel energie in de 
vorm van elektriciteit voor nodig. En 
de vraag is dan: waar komt die 
elektriciteit vandaan en hoe wordt die
geproduceerd?
Momenteel wordt op allerlei 
manieren geprobeerd om groene of 
duurzame stroom te produceren. 
Overal verschijnen windmolens en 
zonnepanelen om stroom op te 
wekken. De hoeveelheid windmolens 
en zonnepanelen die nu al in gebruik 
zijn is indrukwekkend maar helaas 
produceerden ze in 2017 nog maar 
6,6% van de totale hoeveelheid 
elektriciteit die we gebruikten in dat 
jaar. De productie van duurzame 
stroom neemt wel toe maar als we er 
niet harder aan werken zal het nog 
heel lang duren voordat we genoeg 
produceren. Nu wordt nog ruim meer 
dan 90% van het totale 
stroomgebruik in ons land 
geproduceerd door verbranding van 
fossiele brandstoffen en door 
kernenergie en dat zijn helaas allebei 
zeer gevaarlijke productiemethoden. 
CO2 dat vrijkomt bij verbranding van 
fossiele brandstoffen zorgt voor 
opwarming van de aarde en voor het 
gevaar dat kernenergie oplevert 
hoeven we alleen maar te kijken naar 
Tsjernobyl in Rusland en Fukushima in
Japan.
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Gelukkig stoten elektriciteits-
centrales bij de productie van een 
bepaalde hoeveelheid energie wel 
minder CO2 uit dan bij de pro-ductie 
van dezelfde hoeveelheid door kleine 
generatoren en automotoren. Er 
wordt door gebruik van elektriciteit 
van grote elektriciteitscentrales in 
totaal wel minder CO2 uitgestoten. Er
is dus zeker wel winst voor het milieu 
maar niet zoveel als door Tata Steel 
en leveranciers van elektrische auto’s 
wordt gesuggereerd. We moeten 
natuurlijk wel blij zijn met elke 
vermindering van CO2 uitstoot, maar 
helaas gaat die vermindering veel te 
langzaam.
Elektrische auto’s zouden wel een 
zeer belangrijke bijdrage kunnen 
leveren aan het verminderen van de 
milieuvervuiling maar dat lukt alleen 
als we massaal over gaan op 
elektrisch vervoer en als er voldoende
duurzame stroom beschikbaar is. Daar
zit het probleem, de elektriciteit die 
nu beschikbaar is, is maar voor een 
klein deel duurzaam. Waar halen we 
voldoende duurzame stroom vandaan
om er b.v. vijf of zes miljoen auto’s op 
te laten rijden? 
Overigens komt de milieu-vervuiling 
door het verkeer niet alleen door de 
opwekking van energie die nodig is 
voor de aandrijving van auto’s maar 
ook voor een groot deel (ongeveer 
30% voor zover ik weet) door slijtage 
van banden en rem-materiaal. Per jaar
worden in ons land ongeveer 8 
miljoen versleten banden vervangen 
en al dat slijtagestof daarvan komt 
terecht in de lucht of op de rijbaan. Bij
regen wordt een deel daarvan 
weggespoeld en komt dan in de 
grond of in het water terecht. 

Er moet nog veel gebeuren op het 
gebied van milieu en het moet ook 
gauw anders zijn we te laat. De 
afgelopen warme en zeer droge 
zomer heeft wel laten zien dat door 

klimaatverandering ook Europa in de 
gevarenzone kan komen te liggen.
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  Colofon nieuwsbrief SP Raalte

  Verschijning: onregelmatig

  Contactgegevens:
  Lenka Pitrmanova
  (organisatiesecretaris)
  raalte.lenka.sp@gmail.com

  Ellen van den Berg
  (voorzitter)
  voorzitter.sp.raalte@gmail.com 

  Website:
  www.raalte.sp.nl 
  Twitter: 
  SP Raalte en Olst Wijhe
  @OlstSP 
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