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DOE MEE!
SP’er zijn altijd in de buurt. Zo steunden we de huurders aan de Lindenlaan en Scheepshellingstraat 
in hun gewonnen strijd tegen sloop. Want dingen voor elkaar krijgen, dat kan alleen maar met 
elkaar. Ieder voor zich bracht ons nergens. Samen sterk is ons alternatief. Dan is niets onmogelijk. 
Doet u ook mee? Kijk op: doemee.sp.nl/wonen

‘Bij de gemeenteraadsverkiezingen won de SP. Misschien wel met uw 
steun en stem. Mede daardoor mag ik sinds kort wethouder Wonen 
zijn van Pekela. Deze avond is wat mij betreft de start van sociaal en 
betrokken woonbeleid. Dat betekent geen sloop en verkoop van goede 
huizen en echt investeren in onze buurten. Met elkaar brengen we Pekela 
verder. Met een volle bak op 29 juni krijgen we het voor elkaar. Graag zie 
u ik daar.’
Hennie Hemmes, SP wethouder in Pekela

‘Ik kom altijd graag naar Pekela. Omdat Pekelders terecht trots zijn op hun 
dorp en buurt. Veel Haagse politici doen er echter alles aan om die trots te 
kraken. Ze verhogen de huren, laten wachtlijsten oplopen en laten mensen 
wonen in slecht geïsoleerde woningen met ziekmakende schimmels. 
Dat pikken we niet langer. In Pekela bewezen jullie al eerder dat niets 
onmogelijk is als we zeggenschap opeisen. Op 29 juni wil ik graag ideeën 
uitwisselen en plannen smeden met jou en je buurtgenoten. Tot dan.’
Sandra Beckerman, SP-Tweede Kamerlid

Wonen in Pekela is mooi. Duizenden Pekelders wonen in trotse buurten en zijn onderdeel van 
hechte gemeenschappen. Hoge woonlasten, slecht onderhoud of vertrek van voorzieningen 
kunnen dat plezier soms verpesten. Samen kunnen we onze buurten verbeteren. Samen 
krijgen we vooruitgang voor elkaar. Omdat wonen meer is dan een stapel stenen. Omdat 
betrokken Pekelders voor het echte cement in de samenleving zorgen.

Daarom organiseert de SP een feestelijke avond over wonen met sprekers, theater en muziek. 
Speciale gasten zijn SP-Tweede Kamerlid Sandra Beckerman en de SP-wethouder voor Wonen, 
Hennie Hemmes.
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