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NIEUWSLINK
EUGÈNE KELDER SLUIT ZICH AAN BIJ NIEUW-LINKS
Eugène Kelder, gemeenteraadslid (nu lijst Kelder) in
Deventer, zal na het zomerreces onder de vlag van
NIEUW-LINKS gaan opereren.
Kurt Sliepenbeek (voorzitter): “Kelder heeft de
afgelopen 3 jaar als eenmansfractie in de gemeenteraad zijn fractie prima vertegenwoordigd, in deze
periode heeft hij veelal tegen de stroom in gezwommen en karakter getoond.
Zijn onaflatende strijd voor het socialisme in
Deventer maakt hem tot een geschikt persoon voor
onze partij.”
Sliepenbeek; “Vooral tijdens de collegecrisis die het
gevolg was van het debacle rond de bouw van De
Viking heeft hij, door scherpe analyses en het
verwoorden van de gevoelens van de inwoners van
Deventer, grote indruk op ons gemaakt.”
Tijdens de behandeling van de voorjaarsnota heeft
Kelder te kennen gegeven dat dit zijn laatste termijn
als raadslid zou zijn.

Kelder; “De reden om te stoppen met het raadswerk
was vanwege praktische overwegingen, er was geen
enkele partij die mijn idealen vorm gaf of verwoordde,
daarbij komt ook dat ik in de afgelopen 3 jaar de kar
alleen heb getrokken. Natuurlijk heb ik 2 raadsopvolgers en een fractiemedewerker, maar het even snel
schakelen en het verdelen van werk is een lastige
opgave.”

Gedurende het zomerreces van de gemeenteraad
heeft Kurt intensieve gesprekken met Eugène
gevoerd, omdat hij het jammer vindt dat iemand die
de afgelopen jaren zijn nek heeft uitgestoken en 3
jaar een fractie draaiende heeft gehouden op geen
enkele wijze meer betrokken zal zijn bij de lokale
politiek.

Sliepenbeek en Kelder gaan de aankomende periode
gebruiken om de gedeelde idealen en visie voor de
gemeente Deventer te vatten in het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van
2018. Het thema: OP WEG NAAR DE BEDOELING ! :
waar het allemaal om draait staat centraal in die
besprekingen.

Eugène Kelder; “Dat ik door NIEUW-LINKS ben
benaderd is een grote eer. Ik ken Kurt als een gedreven, recht-door-zee persoonlijkheid en realist
hierdoor was ik bereid om met hem in gesprek te
gaan.”

Kurt Sliepenbeek; “Wij kunnen ons voorstellen dat
Eugène, gezien zijn ervaring in de politieke arena van
Deventer onze kieslijst gaat aanvoeren, maar zover is
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Er moet nog veel werk verzet worden, willen we ons
doel van 6 zetels tijdens de komende gemeenteraadsverkiezingen gaan halen.”
Eugène Kelder; “Ik ben nog niet bezig met de
kieslijst en wie de lijsttrekker moet worden, maar ik
sluit niets uit. Laten we eerst onze beweging verder
op- en uitbouwen, het op een positie zetten van
poppetjes op een lijst is nu van ondergeschikt
belang.” Kelder vertelt verder; “Weglopen voor
verantwoordelijkheden heb ik nog nooit gedaan, dus
wie weet?”
Sliepenbeek is vol overtuiging dat NIEUW-LINKS het
gat vult die andere partijen al jaren open hebben
laten liggen. Het huidige beleid, voor elk wat wils,
waarbij iedereen aan de leiband van het neoliberalisme moet lopen kan en moet gekeerd worden
naar een situatie waarbij elke inwoner van Deventer
het gevoel gaat krijgen een gedeelde eigenaar te
zijn van deze mooie stad. En dat kan alleen maar
door iedere inwoner serieus te nemen.
De verkiezingsuitslag in Deventer zal aantonen hoe
groot de behoefte van de bevolking is om echt mee
te tellen.
Dat zal dan ook het doel zijn voor NIEUW-LINKS. en
tevens zal de partij zich na de verkiezingen van
maart gaan richten op de landelijke politiek aldus
Sliepenbeek. Op de achtergrond zijn er al besprekingen gaande met actieve socialisten uit andere
plaatsen in Nederland om de partij verder uit te
breiden tot een beweging die werkt aan realistisch
socialisme.
Terug naar Deventer: Sliepenbeek: Buiten Eugene
Kelder heeft ook Monique van der Horst (raadsvolger) van de fractie Kelder zich als lid aangesloten bij
NIEUW-LINKS. Illya Jongeneel (raadsvolger) heeft
aangegeven dat hij ondanks de betrokkenheid bij de
idealen van NIEUW-LINKS zich niet zal aansluiten
en vanaf maart zal gaan genieten van zijn pensioen.
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DE OPRICHTING VAN
NIEUW-LINKS IS EEN FEIT!
Op 26 mei 2017 is NIEUW-LINKS opgericht. De
oprichters konden zich niet meer vinden in de koers
van de huidige socialistische en sociaal democratische partijen. Op links is een gat ontstaan van
partijen die dogma’s nastreven en daarmee veelal
geen politieke verantwoordelijkheid willen dragen en
partijen die ideologisch zover zijn afgedreven van de
huidige maatschappelijke werkelijkheid dat een
grote groep kiezers met een sociaal hart niet meer
geloven in de huidige politieke koers van de linkse
partijen.
NIEUW – LINKS heeft als doelstelling om in de
politiek een beleid neer te zetten waarin vrijheid,
sociale solidariteit, gelijkwaardigheid, menselijke
waardigheid, bestaanszekerheid voor iedereen,
goede zorg voor de planeet aarde en de bescherming van flora en fauna kernwaarden zijn.
NIEUW LINKS zal praktische maar sociale politiek
bedrijven waarbij de situatie in Deventer leidend is
voor de afwegingen bij politieke keuzes.
NIEUW-LINKS wil een andere wereld, een ander
Nederland. Wij willen onze samenleving omvormen
op basis van; Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap.
REALISTISCH SOCIALISME is wat Deventer vanaf
2018 weer zal horen en zien in de gemeenteraad.

v.l.n.r.: Vincent Timmer, Yvonne Otter en Kurt Sliepenbeek

EERSTE ACTIE NIEUW-LINKS EEN FEIT
In de maand juni heeft NIEUW-LINKS voor het eerst
van zich laten horen. Er verschenen op verschillende
plaatsen in de gemeente Deventer borden met de
STER van NIEUW-LINKS. Al snel werd er op facebook
gespeculeerd over de betekenis van de ster.
Had de firma TEXACO, zijn logo vernieuwd?
Waren dit verzamelpunten voor Deventer op stelten
van 2017?
Al na het weekend heeft NIEUW-LINKS bekend
gemaakt dat zij als nieuwe partij achter deze borden
actie zit. De maandag na Deventer op stelten
hebben leden van de partij zelf de borden weer
netjes verwijderd.
Deze nieuwe linkse partij is op 26 mei opgericht en
zal in de komende periode op ludieke wijze van zich
laten horen in Deventer en directe omgeving.
Bordenactie NIEUW-LINKS

GEEF DEVENTER 1000 KG TERUG
Sinds de invoering van het DIFTAR systeem,
waaraan het scheiden van afval ten grondslag ligt,
zien we op steeds meer plekken zwerfafval en illegale
stort. Door de gemeente Deventer zijn er zelfs
‘hotspots’ aangewezen. Dit zijn plekken waar
structureel afval wordt gedumpt en waar
handhaving plaats vindt.

NIEUW-LINKS heeft veel gesprekken met inwoners
van Deventer gevoerd. 75% van de mensen geeft
aan dat zij heel voorzichtig zijn met het wegbrengen
van (grof) afval. Ook zegt men dat zij het
problematisch vinden dat huisvuil niet zomaar meer
aan de weg kan worden gezet. Mensen irriteren zich
aan het feit dat men nog maar 100 kg per jaar kan
storten tenslotte is de 100 kg met
een kast en bankstel zo bereikt.
NIEUW-LINKS eist dat we weer terug
gaan naar 1000 kg vrij storten!
Hierdoor zal de prikkel afnemen om
illegaal te dumpen. Ook willen we dat
maandelijks de ouderwetse
‘kraakwagen’ weer door de straten
rijdt.

De NIEUW-LINKS actie op het Grote Kerkhof tijdens de voorjaarsnota
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DE VIKING DE TITANIC VAN DEVENTER
Wat kunnen we nu nog zeggen over een project dat zover uit de klauwen
is gelopen dat de gemeente er nu al 2x geld bij heeft moeten doen? Een
project wat; wethouder Hartog Heys de kop heeft gekost? Voor de goede
orde, PvdA, Gemeentebelang en CDA hebben deze man geslachtofferd.
Een project wat de gemeenteraad gedwongen heeft om de andere
wethouders naar huis te sturen, maar die, vanuit machtswellust, gewoon
zijn blijven zitten. Nou ja, om kort te gaan; het was een goed idee, maar
ontzettend slecht uitgevoerd.
Zo was er een fundering die er uiteindelijk toch niet bleek te liggen Zo
was er geen rekening gehouden met kans op
archeologische vondsten Zo was er geen rekening gehouden met de
mogelijkheid van een stuk stadsmuur Zo is het gebouw te klein uitgetekend, waardoor de buurgebouwen geen steun meer hebben en er extra
gestut moet worden
Na talloze gesprekken met mensen uit Deventer, en daarbuiten, konden
we niet anders dan ons te laten zien. Je geeft niet zomaar
gemeenschapsgeld uit zonder daar echt verantwoordelijkheid voor te
nemen. Besluiten zijn al genomen, dus een schone taak om de coalitie telkens te herrineren aan dit debalcle.
Onlangs hebben we posters opgehangen aan de hekken van de bouwlokatie;
DE VIKING, TITANIC VAN DEVENTER. Want we weten nu al dat door die ongelooflijk hoge bouwkosten
de Viking nooit rendabel zal zijn. Er zal dus jaar op jaar extra subsidiegeld heen moeten.

WIE ZIJN DE MENSEN VAN NIEUW-LINKS
BESTUURSLEDEN
Kurt is sinds januari 2014 woonachtig in Deventer en sinds die
tijd in Deventer politiek actief op Links.
Ik woon op de Zandweerd aan de Gerhard ter Borchstraat.
Ik ben 55 jaar oud en geboren in Eindhoven en heb daarna bijna
30 jaar in Grave gewoond.
Ik ben als zelfstandig adviseur werkzaam op grotere Betonbouwprojecten. Denk daarbij aan bijvoorbeeld de Noord-Zuidlijn in
Amsterdam, Tunnelproject A2 Maastricht, maar ook Kop van Zuid
Rotterdam.
Dat werk doe ik al vanaf 1989, daarvoor ben ik vanaf 1984
Voorzitter NIEUW-LINKS
werkzaam geweest als bedrijfsleider in de automatiseringswereld en daarvoor vanaf 1981 in de psychiatrische gezondheidszorg. Verder heb ik sinds 1990 een kleine handel in
computers en aanverwante artikelen, veelal gebruikt en bewust ook voor de kleinere beurs.

KURT SLIEPENBEEK

Mijn grote hobby is genealogie (stamboomonderzoek) en geschiedenis van Europa en de U.S.A.
Verder besteed ik veel tijd aan nadenken hoe zaken beter kunnen. Dus ook in de politiek.
En dat kan dus nu ook echt met NIEUW-LINKS ! Socialisme is de fundering voor de meest natuurlijke en gezonde vorm van
een samenleving. Dat draag ik graag uit en ik daag iedereen uit die hierover twijfelt met mij daarover in discussie te gaan.
NIEUW-LINKS is de partij die het socialisme heel breed uitdraagt, zonder daarin concessies te doen aan de basis. Een ding
is zeker: Wij zullen onze ideologische veren zeker niet afschudden, omdat wij ervan overtuigd zijn dat dit in géén enkel
opzicht bevrijdend zal gaan werken!!
Terwijl andere politieke partijen blijven worstelen met vernieuwing en verandering, gaan wij de koers varen van doen waar
socialisme voor bedacht is: “Op weg naar de bedoeling !”
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Ik ben niet op gegroeid in een ‘politiek bewust gezin’.
Het was niet echt een onderwerp van
gesprek of discussie. Voornamelijk door de situaties
waarmee ik in mijn werk wordt geconfronteerd maken
mij vaak boos over hoe er met mensen wordt omgegaan. Ik werk al ruim 30 jaar in de zorg. Ik heb
gewerkt met mensen met een verstandelijke beperking, op groepen in de Jeugdzorg, in de crisisopvang
voor jongeren, en nu al weer jaren in de
ambulante ondersteuning. Vooral in de laatste functie
kom ik de gevolgen van het huidige beleid tegen. En
dan heb ik het niet alleen over de bezuinigingen in de
zorg, maar ook over hoe slecht er geluisterd wordt
naar de mensen die zorg nodig hebben. Hoe er door
veel te vergaande bureaucratie voorbij gegaan wordt
aan menselijke waarden, enz. enz.
Penningmeester NIEUW-LINKS
Mijn persoonlijke uitgangspunt is dat we onze wereld te leen hebben van onze kinderen en kleinkinderen.
Dat maakt ook dat ik mij hiervoor verantwoordelijk voel. Ik leid een goed en gezond leven in vrede en wens
dat mijn kinderen ook toe. Om dat te bereiken zullen er maatregelen genomen moeten worden om het
milieu te sparen, om de welvaart beter te verdelen, om de vrede te bewaren, om de acceptatie en het
respect voor elkaar in ere te herstellen en om de kansen zoveel mogelijk gelijk te trekken voor iedereen.
Kortom, ik wil ervoor zorgen dat NIEUW-LINKS de druppel in de vijver is die een grotere beweging tot
gevolg heeft.

YVONNE OTTER

De sociaal maatschappelijke verschillen zijn in de afgelopen jaren
groter geworden. Dit is voor mij persoonlijk de reden geweest om
politiek actief te worden. De keuze voor een socialistisch
georiënteerde partij was voor mij volkomen logisch.

VINCENT TIMMER
SECRETARIS NIEUW-LINKS

Zelf ben ik werkzaam in de gezondheidszorg, eerst in de
ouderenzorg als activiteitenbegeleider en tegenwoordig
werkzaam als poliklinisch medewerker in de oogheelkunde.
In de zorgsector is de commercialisering toegenomen een koers
die mij verbaast. Naar mijn idee is zorg een basisvoorziening en geen
product.
Daarnaast ben ik opgegroeid in een periode waarin het
Europese socialisme als een kaartenhuis in elkaar stortte zowel in
Oost- als West-Europa. Deze periode heeft op mij als jong kind diepe
indruk gemaakt. De daaropvolgende jaren hebben mijn politieke
wereldbeeld gevormd. Ook hebben mijn grootvader van vaders zijde, die een principiële, standvastige en rechtvaardige man is en mijn overgrootmoeder van moeders kant een socialiste in hart en nieren, zij stak haar mening
niet onder stoelen of banken, mij leren kijken naar onrechtvaardigheid en dit te bestrijden en op te komen voor de
zwakkeren in de samenleving. Beide mensen hebben veel invloed op mijn politieke visie gehad.
Mijn politieke visie en creativiteit kan ik bij NIEUW-LINKS goed kwijt. Ik ben iemand die kritische maar op een
ludieke manier de politiek inzichtelijk wil maken voor iedereen.
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FRACTIELEDEN
Al sinds jaren ben ik politiek betrokken en loop al ongeveer
10 jaar mee in de lokale politiek. Eerst als
fractieondersteuner, later als raadsopvolger en sinds 3 jaar
gemeenteraadslid.
Het socialisme en je inzetten voor de maatschappij is mij
met de paplepel ingegoten. Mijn vader is al sinds jaar en dag
actief in de huurdersvertegenwoordiging en mijn moeder
was erg betrokken bij het buurthuis aan de Smyrnastraat.

EUGÈNE KELDER
FRACTIEVOORZITTER

In het dagelijks leven ben ik teammanager in de financiële
sector, hier ben ik ook voorzitter van de ondernemingsraad
en sinds kort ben ik bestuurslid bij wijk en speeltuinvereniging
‘De IJssel’
De steeds groter wordende kloof tussen arm en rijk, het moeten strijden voor het eigen recht en de
groeiende polarisering tussen bevolkingsgroepen, religies en levensovertuigingen maken mij erg strijdvaardig.
Ik wil en kan niet in een wereld leven waarin sommige mensen ‘erbij’ horen en velen, blijkbaar, niet.
Elk mens heeft het recht op een menswaardig bestaan en elk mens heeft het recht er te zijn!

Monique van der Horst
FRACTIEOPVOLGER

Sinds 3 jaar ben ik raadsopvolger en laat van mij horen
tijdens vergaderingen. Eerst had ik de portefeuille
‘Sociaal’ om mij in vast te bijten, maar omdat dit niet
helemaal mijn interesse had ben ik nu vooral woordvoerder op financien en bestuurlijke thema’s. Tevens ben ik
penningmeester van de fractie.
Van huis uit ben ik gewend geraakt met vrijwilligerswerk
en het hebben van een eigen mening over allerlei
thema’s. Er ging bij ons thuis geen dag voorbij zonder een
discussie. Maatschappelijk betrokken zijn is een 2e
natuur.

Van beroep ben ik boekhouder en heb mijn eigen
administratiekantoor. Sinds enkele maanden heb ik,
samen met mijn echtgenoot, een eigen kledingwinkel.
We verkopen vooral dameskleding voor de grotere maten. Naast al deze bezigheden doe ik nog
vrijwilligerswerk bij W.S.V. ‘De IJssel’ hier ben ik penningmeester, ook leid ik diverse wedstrijden voor de
regionale dartvereniging.
Socialisme moet je niet teveel over praten, elk mens is in de basis een socialist. Het is een keuze,
persoonlijk of politiek, om mensen in de kou te laten staan of te gebruiken om er zelf beter van te
worden. Het is een schande dat er voedsel- en kledingbanken zijn terwijl elke Nederlander zou moeten
profiteren van de rijkdom van dit land!
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OP WEG NAAR DE BEDOELING
NIEUW-LINKS, een totaal nieuwe politieke partij gaat volop van start in Deventer.
We gaan deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 en zullen we ons daarna ook
volop gaan richten op de landelijke politiek in Nederland.
Dat gaat niet zomaar vanzelf, ook dat realiseren wij ons . Zeker niet als je je plannen voor de komende
150 jaar wilt gaan maken. Daarom zijn we op dit moment ook hard op zoek naar goed gekwalificeerde en
enthousiaste mensen die onze gelederen kunnen en willen komen versterken. Op dit moment hebben wij
direct behoefte aan ongeveer 25 actieve mensen die volop in de Deventer gemeenschap staan. Zelf
denken wij aan mensen met de volgende kwaliteiten:
Eén of meer juridisch onderlegde personen voor het opzetten van onze juridische afdeling.
Voor de gezondheidszorg afdeling zijn we zoekende naar mensen met medische ervaring
(huisartsen, verpleegsters, verzorgenden maar ook managers in de gezondheidszorg)
Bouw en volkshuisvesting kan een team gebruiken van zeker 5 mensen die zich bezighouden met
bouwzaken in de breedste zin van het woord. Te denken valt hier aan een architect, een
mileudeskundige, maar ook mensen met ervaring in projectontwikkeling en bouwers zoals
projectleider, (hoofd) uitvoerders en opzichters.
We bouwen aan een maatschappelijk team van circa 10 mensen. Dus maatschappelijk werkers,
sociciaalwerkers, leraren en jeugdwerkers kunnen hier hun ei kwijt.
Mensen met bestuurservaring, waarbij te denken valt aan (ex-) overheidsbestuurders, maar ook
mensen met ervaring in het besturen van grote groepen.
Mensen met bewezen organisatie talent, bv in het organiseren van grote manifestaties.
Financieël deskundigen, zoals (register-) accountants en rekenwonders.
Enthousiaste medewerkers voor onze website, vloggers en facebook activisten.
NIEUW-LINKS gaat echt aan de weg timmeren en ook veel zelf ondernemen. Dat is nieuw in de politiek!
Wij gaan werken aan een gemeenschap waar elke inwoner van de gemeente Deventer blij van wordt en
trots op is om deel van uit te mogen maken.
Wij vragen een gemiddelde inzet van 4-6 uur per week voor het gewone partijwerk, voor
gemeenteraads- en bestuurswerk ongeveer 10-16 uur per week afhankelijk van de actuele thema’s.
Je dient te beschikken over een sociaal karakter en de capaciteit om 150 jaar vooruit te kunnen plannen.
Een eigen visie wordt bijzonder gewaardeerd .
Wij bieden je hiervoor géén financiële vergoeding. Onze (toekomstige) raadsleden en/of bestuurders
zullen genoegen moeten nemen met een onkostenvergoeding (maatwerk), want onze partij kent een
duidelijke afdrachtregeling.
We bieden je de mogelijkheid om aan de basis te staan van een nieuwe politieke partij met een enorm
potentiëel. Verder bouw jezelf mee aan Deventer zodat deze mooie hanzestad over 150 jaar de meest
sociale stad van Europa is.
Ben je geïnteresseerd of wil je lid te worden?
Stuur je aanmelding en/of je motivatie door per email en help jezelf aan een leuke extra bezigheid en geef
Deventer de kans gebruik te maken van jouw talent.
info@nieuw-links.nl

Zodra jij jezelf hebt aangemeld, kunnen we volop van start !
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FRACTIE

COLOFON

FRACTIEVOORZITTER

Eugène Kelder

BESTUUR

e-mail: jar.kelder@deventer.nl
tel: 06-621582207

VOORZITTER

Kurt Sliepenbeek

FRACTIEONDERSTEUNER

e-mail: k.sliepenbeek@nieuw-links.nl
tel: 06-14145941

Monique van der Horst

e-mail: mrg.van.der.horst@deventer.nl
tel: 06-29406051

PENNINGMEESTER

Yvonne Otter

FRACTIEONDERSTEUNER

e-mail: y.otter@nieuw-links.nl
tel: 06-40555958

Illya Jongeneel

e-mail: ri.jongeneel@deventer.nl

SECRETARIS

Vincent Timmer

FRACTIEMEDEWERKER

e-mail: v.timmer@nieuw-links.nl
tel: 06-13961321

Yvonne Otter

e-mail: y.otter@nieuw-links.nl
tel: 06-40555958

CONTACT
NIEUW-LINKS
P/A Sanatoriumdwarsstraat 24
7413 RG DEVENTER
e-mail: info@nieuw-links.nl

CONTACT
FRACTIE NIEUW-LINKS
P/A Grote Kerkhof 1
7411 KT DEVENTER
WWW.NIEUW-LINKS.NL

WWW.NIEUW-LINKS.NL

Aanmeldkaart





NAAM:

_____________________________________________________

VOORNAAM:

________________________________________________

M/V
VOORLETTERS: ________

GEBOORTEDATUM: _____________________________________________________________________
ADRES + HUISNUMMER: ________________________________________________________________
POSTCODE: _________________________________ WOONPLAATS: ____________________________
TELEFOON: ____________________________________________________________________________
E-MAIL: _______________________________________________________________________________
Ik word lid van NIEUW-LINKS voor een kwartaalbijdrage van:
Φ 5,- (minimaal)

Φ 7,50

Φ 10,-

Φ 12,50

Φ 15,-

ANDERS: Φ ________

BANKREKENINGNUMMER (IBAN):

DATUM: _________________________

PLAATS: _________________________

HANDTEKENING: ______________________

