
Kom donderdag 10 maart langs bij de SP-buurtbijeenkomst bij de SP-partytent bij het 
speeltuintje bij de oude basisschool aan de Isebrandtsheerd. Tussen 19:00 en 19:30 uur 
hebben we warme chocolademelk en gezelligheid. Dan willen we met u in gesprek over 
de acties die we samen met bewoners hebben gevoerd over de plannen voor het terrein 
van de voormalige Doefmat en WIJ Beijum. Graag horen we van u hoe het nu gaat in uw 
buurt en wat er nog beter kan en moet.

SP-lijsttrekker Jimmy Dijk zal ook van de partij zijn om met u te praten. Hij zal ook een 
korte toespraak houden over de gemeenteraadsverkiezingen

Kom langs!

Jimmy Dijk
Lijsttrekker SP Groningen

“Politiek is voor de SP meer dan 
één keer in de vier jaar stemmen. 
Een politieke partij is meer dan een 
verzameling standpunten. Daarom 
staan wij buiten verkiezingstijd bij 
onze inwoners aan de deur en in 
de woonkamer. Daar horen wij wat 
er speelt en strijden wij samen met 
mensen voor concrete oplossingen 
voor problemen. Er is geen partij 
die ons dat na doet. Niet de PVV of 
Forum, niet D66 of GroenLinks.”

GRONINGEN.SP.NL
Nieuwe Boteringestraat 74 (050) 311 90 50

Wat? 
SP-Buurtbijeenkomst
Wanneer? 
Donderdag 10 maart om 19:00 uur
Waar?  
SP-partytent bij het speeltuintje bij  
de oude basisschool aan de Isebrandtsheerd

VERANDER JE BUURT. STRIJD MEE!
KOM NAAR DE SP-BIJEENKOMST

GA STEMMEN!
In Beijum ging bij de vorige 
gemeenteraadsverkiezingen slechts 37% van 
de mensen stemmen. In de zuidelijke wijken 
gingen veel meer mensen naar de stembus. 
Zij bepalen dus ook voor jou. Laat anderen 
niet over jouw buurt bepalen en ga op 16 
maart naar de stembus!

“Samen met de SP kwam ik in actie voor meer 
zeggenschap over mijn buurt. Dankzij onze 
acties werden de plannen over de hoogbouw 
aangepast en kreeg de buurt meer te zeggen. 
Zeggenschap over je eigen omgeving is iets 
dat je niet zomaar krijgt, maar samen wel kan 
afdwingen.
Iwan Jordan
(Buurtbewoner Isebrandtsheerd)


