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CAMPAGNE PROVINCIALE STATEN
VERKIEZINGEN  IN RAALTE.

Lijsttrekker Harry 
Broekhuijs komt op 
zaterdag 2 maart 2019 om
11 uur tot 13.00 naar de 
speeltuin Blekkerhoek op 
Ceintuurbaan, Raalte om 
over de veiligheid in 
brede zin van het woord 
te praten. Megastallen, 

asbestdaken en verkeer zijn de 
onderwerpen. Maar ook de energie 
transitie en wonen zijn thema's welke aan 
bod zullen komen. We zien u als SP lid  
graag op deze dag!! Belangstelling? Neem 
uw buren, kennissen en vrienden mee en 
meld u aan via: 
ledenactiviteiten.sp.raalte@gmail.com 
Wilt u meer weten over onze provinciale 
verkiezingsprogramma ga naar 
https://www.spnet.nl/ ( Heeft u geen 
computer, laat het ons weten en we sturen 
u het programma via de post toe)

EVEN VOORSTELLEN

Ik ben Thea Woesthuis, 62 jaar, 
vrijwilligster in de zorg en woon in Raalte.
Na een half jaar actie voeren met  buurt-
bewoners en SP Raalte over de verkeers-

veiligheid op de Ceintuurbaan ben ik lid 
geworden want gezamenlijk hebben we de 
hoge snelheid van auto's, vrachtwagens en 
tractoren bij de Gemeente Raalte 
aangekaart. Zo hebben we als goede buur 
elkaar beter leren kennen en samen met 
steun van de SP resultaten behaald.
Ondanks dat ik het erg druk had wist de SP
mij te inspireren om door te gaan. Ik heb 
het leuk gevonden om woordvoerster voor 
de groep te zijn en de snelheid op de 
Ceintuurbaan met acties terug te pakken.

Met zaadjes van vergeet-mij-nietjes aan de
gemeenteraad, het verzamelen van  steun-
betuigingen voor een snelheid van 30 km 
in een woonwijk en het interview op de 
radio waarin ik in 2 minuten de situatie 
moest uitleggen. Wat een spannende 
momenten!
Een geweldig mooie ervaring. Alles de 
moeite waard. Daarom ben ik lid 
geworden van de SP. Leefbaarheid en 
Rechtvaardigheid ja zeker!

REMWEGDEMONSTRATIE
Actiegroep Ceintuurbaan staat niet stil om 
zeker te zijn dat hun kwestie op een 
verkeersagenda in een raadspleinsessie 
ergens in april 2019 ter sprake gaat komen.
Wethouder Melenhorst heeft tijdens de 
bijeenkomst om 18 december 2018 aan de 
actiegroep toezegging gedaan om de 
Ceintuurbaan tussen 10 belangrijkste 
verkeersknelpunten mee gaat nemen. In de 
loop van de maand maart bezoekt de 
actiegroep samen met SP alle fracties om 
hun steun in de zaak Ceintuurbaan te 
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vragen. Voor publiek organiseert de groep 
samen met  de Veilig Verkeer Nederland 
(VVN) een remwegdemonstratie.

U bent op 30 maart om 10 of 11 uur 
welkom op de Ceintuurbaan om deze 
demonstratie bij te wonen en met 
bewoners van de Ceintuurbaan en 
activisten van SP Raalte en Olst-Wijhe te 
spreken over uw ervaring van veiligheid in
uw straat of andere onderwerpen welke u 
ter sprake wil brengen. Wees van harte 
welkom. 

TIJD VOOR RECHTVAARDIGHEID
Honderd jaar geleden  na het invoeren van 
het kiesrecht lijkt de deelname aan de 
democratie af te nemen. Selma van der 
Bijl, winnares van de Paul Peters Fotoprijs
vorig jaar,  kreeg een opdracht van SP de 
burgerintiatieven en acties te fotograferen. 
Haar fotografie uit de actie Ceintuurbaan 
zijn te zien in museum Hilversum vanaf 
1/2/19 tot 31/3/19.
SP Raalte, Olst Wijhe is bijzonder trots op 
de actiegroep Ceintuurbaan welke ten 
strijde trekt om hun samenleving te 
verbeteren en SP Raalte, Olst Wijhe in 
vertrouwen nam om ze hierbij te helpen.
Foto's bekijken? Ga naar de link:
http://bit.ly/2Ieyi1L  

VERKIEZINGEN PROVINCIALE 
STATEN
Hoge energie rekening, onzekerheid over 
poensioen, flexbaan, geen betaalbare 
woning? Ga stemmen! Blijf niet thuis. Dit
is onze kans om de huidige coalitie te 
verzwakken!

SP Raalte, Olst Wijhe is zich bewust van 
het belang van de komende verkiezingen 
op 20 maart 2019. Daarom willen we een  
groep SP’ers vormen om ons te helpen 
langs de deuren te gaan om bewoners van 
de gemeente Raalte te motiveren te gaan  
stemmen. Wil je ons team versterken?
Meld je dan aan:  
ledenactiviteiten.sp.raalte@gmail.com 

CURSUS POLITIEKE BASIS-
VORMING
7, 14 en 21 maart om 20.30 in het Anna-
huis wordt door Nils muller een cursus 
politieke basisvorming gegeven. Thema’s 
zijn: geschiedenis van de SP, ideologie en 
partijorganisatie.
belangstelling? meld je aan!
ledenactiviteiten.sp.raalte@gmail.com 
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  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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