
Dag Jan Wolters. Ik ken je als een echte democraat en sociaalvoelend mens. Daarvan mis ik in de Kamer er 

teveel. Een van de oorzaken daarvan is de partijdiscipline die verhindert dat Kamerleden volgens hun 

ambtseed functioneren. Dit mede door de doorslaggevende behoefte van de schadeloosstelling die het 

honderdvoudige is van iemand in de schuldsanering. Emile Roemer zegt het af en toe wel heel correct, zoals 

laatst nog over de verschillen in rijkdom n ons land. Kijk maar: 

https://www.youtube.com/watch?v=3HMRh9iTPwQ  

Ook ik heb moeite met Emile die mij vier keer beloofde mij terug te bellen maar dat vier keer niet deed. Hij 

weet heel goed waarover ik met hem wil spreken. Onder andere over de geldpolitiek die de basis is van alles 

wat er in het land gebeurt. De financiële bloedsomloop.   

Hoe denk jij deze verzwijgcultuur in het parlement (silentium) te doorbreken? Dat kan alleen bij de Tweede 

Kamerverkiezingen in maar 2017. Maar hoe dan? Er is maar een enkele methode dat democratische tekort te 

verminderen. Dat is wanneer je die 19 kiesdistricten binnen hebt met ondersteuningen en ook die 19.000 euro 

hebt betaald aan de Kiesraad (Binnenlandse Zaken), dat je dan zendtijd voor politieke partijen toegekend krijgt 

(de enige ongecensureerde zendtijd op Tv). Doe je wat traditioneel altijd gebeurt in die zendtijd, en dat is dan 

zeepsopreclame maken voor het programma dat veel en veel beter is dan alle andere programma’s, en loze 

beloftes die nooit waargemaakt worden. Dan is het honderdprocent gegarandeerd dat je als nieuwe partij nul 

zetels zal halen. Ga je als kandidaat een andere strategie toepassen door ongewenste Kamervragen te stellen 

nog voordat je in de Tweede Kamer een zetel heb verworven, dan is de kans groter, omdat de massamedia je 

dan niet meer kunnen blijven negeren. Want de mensen kunnen pas een stem uitbrengen op jouw politieke 

innovatie wanneer ze ‘WETEN’ wat je als kandidaat te bieden hebt. Dus zonder groot debat van de nieuwe en 

kleine partijen een dag voor het grote verkiezingsdebat van de grote partijen kom je niet aan de bak. 

Voor Emile Roemer die toch maar niet profiteert van het afkalven van Bucklerpartij PvdA kan het kantelpunt 

worden bereikt wanneer ook de SP ophoudt met gejammer over wat er niet goed gaat en is, en ook niet 

monkelt met zijn terechte kritiek op de vermogensverdeling, dan zou hij dezelfde tactiek en strategie moeten 

toepassen, hopelijk met nog enkele (nieuwe partijen) om de zendtijd voor politieke partijen te benutten voor  

het ter verantwoording roepen van de zittende partijen over het resultaat van dit VVD-PvdA sloopbeleid dat 

honderdduizenden mens hun baan, inkomen en pensioen heeft gekost, nog naast de sociale ellende en 

verpaupering met o.a. het sluiten van verpleeghuizen en het privatiseren van belastingen met eigen bijdragen 

en het korten op subsidies. Ze weten gewoon niet hoe het geldstelsel functioneert en willen of mogen daar 

kennelijk ook niks van weten. Ook het rondetafelgesprek heeft dat zwijgen niet doorbroken. Munitie in 

overvloed. Maar wie gaat dit doen? 
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Emmen woensdag 20 april 2016 

Onderwerp: onbeantwoorde vragen. 

 

Geachte mevrouw Anouk Pross, 

Teleurgesteld, verbaasd in uw korte beantwoording na het ontvangen van zoveel vragen en opmerkingen. Is 

dat de SP nu die zorg heeft voor de zwakkere burgers, de gehandicapten en zij die geen eigen woning binnen 

ons land kunnen huren op de sociale woningmarkt. 
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Zij die met ernstige gezondheidsklachten te maken hebben, en niet naar de arts gaan vanwege hoge eigen 

bijdrage. Wees eerlijk en oprecht, stop met dat toneelspel daar in de Tweede Kamer en in de media. Durf te 

zeggen wat de SP ervan vindt, kom op het toneel in de schijnwerpers en zeg gewoon dat het beleid hier in dit 

land niet deugd. Mij vragen de oplossing zou kunnen zijn, zal ik u zeker laten weten. Wel wil ik mijn vragen 

graag beantwoord zien vooraf, wat dan nog te denken aan het weder invoeren van de dienstplicht, de grenzen 

sluiten, terugkeer van niet zijnde echte asielzoeker. 

Het is een schande te horen dat de overheid miljoen te kort dreigt te hebben. Waar zijn onze pensioen gelden 

gebleven, waarom zoveel geld naar het buitenland, dat kan anders en moet anders. Hoe schandalig wordt er 

nu omgegaan met de werkvoorzieningsschappen, de niet werkende leerwerkbedrijven, straks vele van deze 

mensen met een beperking bij de sociale dienst aan moeten kloppen, omdat het beleid niet deugt. 

Luister nou eens goed hoeveel geld er verknoeid is met het houden van het referendum, waar Den Haag 

kennelijk om staat te lachen. Hoeveel mensen met een beperking voor dat grote bedrag niet aan het werk 

konden blijven. 

Meer dan 30.000 ongeldige stemmen, dat is iets om over na te denken. Ga ervoor zitten en beantwoord mijn 

eerste mail na behoren. Komt u er met elkaar niet uit, nodig dan deze visueel gehandicapte Drent uit het dorp 

Emmen uit, om met u in discussie te gaan. Ik en anderen dagen de SP uit! 

Jan Wolters 

Bonte Kraai 4 

7827 JA Emmen 

Tel: 0591-676990 

Mob: 06 22 44 21 00 

Jan.wolters@home.nl 

 

-----Oorspronkelijk bericht----- 

Van: SP [mailto:sp@tweedekamer.nl] 

Verzonden: woensdag 20 april 2016 15:39 

Aan: jan.wolters@home.nl 

Onderwerp: RE: Sla de krant maar open 

 

Beste Jan, 

 

Hartelijk dank voor uw e-mail aan Emile Roemer. Hij vroeg mij deze te beantwoorden. 

Natuurlijk zijn we benieuwd naar uw oplossingen, u mag het ons altijd laten weten. 

 

Met vriendelijke groet, 

Anouk Pross, medewerker SP Tweede Kamerfractie 

 

Duizenden SP-vrijwilligers zijn elke dag actief voor een betere wereld, een socialere stad en een mooiere 

buurt. 

Dat doen wij vóór en mét de mensen. Doe je mee? Word dan nu lid van de SP: https://sp.nl/word-lid 

 

------------------------ 

 

Beste Emile Roemer, en andere belangstellenden.  

Het is de hoogste tijd dat er radicaal wordt ingegrepen, zowel in de landelijke politiek maar ook binnen de 

provincies en gemeenten. Er zitten te veel mensen op plaatsen waar zij juist niet thuishoren. Ze vertonen 

steeds vaker populistisch gedrag, en zijn vergeten dat zij gekozen zijn door het gewone volk.  
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Ze hebben onvoldoende aandacht voor de zwakkeren in de samenleving, geen aandacht voor de enorme 

werkloosheid. Te veel instemmen om ons geld te besteden aan het buitenland, en hier te weinig geïnvesteerd 

wordt in veiligheid, het werkelijk scheppen van banen voor ook mensen met een beperking. 

De huisvestiging van eigen burgers, en ga maar door. De invoering wederom van de dienstplicht voor 

jongeren, vooral zij die vroegtijdig de school hebben verlaten. Daar zou de dienstplicht een goed middel voor 

kunnen zijn. Zij die mede daardoor hun hand ophouden bij de gemeenten en de kantjes eraf lopen. Juist in 

groten getale hun handen niet af kunnen houden van andermans spullen, en het verkeerde pad op gaan, ja er 

zijn gelukkig ook heel veel goede jongeren die helaas geen baan kunnen krijgen met wel een goede opleiding. 

Zij kunnen in militaire dienst nog wat leren, en ook wat gaan betekenen voor onze eigen bevolking. 

De grenzen weer veel strenger controleren, om de criminelen de wind uit de zeilen te halen. Dat het 

vrachtvervoer er schade van zouden ondervinden is grote onzin, die kunnen gewoon doorrijden aan de grens, 

daar is een regeling voor te bedenken zoals het ook al jaren geleden ging. En af en toe er eentje controleren 

doet geen pijn als je niet s hebt te verbergen. Die moeten weer voorzien worden vooraf van een verzegelde 

achterbak, de zegel eraf bij aankomst door de douane en het probleem is opgelost. ] Iemand die echt 

vluchteling is zetten wij niet uit, iemand die komt om te profiteren en vooral als zij zich misdragen zetten wij 

heel snel buiten onze landsgrenzen. Ook wij moeten ons gedragen in het buitenland, hoezo voorrang bij 

huisvestiging als statushouder, onze eigen mensen staan soms ook meer dan 3 jaar op een wachtlijst. 

Ons referendum te niet wordt gedaan door het gedraai van de VVD en de PVDA. Wij zijn niet tegen de 

bevolking van Oekraïense mensen, wij zijn tegen de grote machtsmisbruikers daar in het land. Die moeten 

worden afgezet en al hun bezittingen moeten terug gestort worden in de staats kas. Zij die wel hebben wezen 

stemmen wilden een signaal afgeven aan deze regering dat ze verkeerd bezig zijn, de nee-stemmers een 

signaal wilden afgeven dat de EU Brussel er een potje van aan het maken is.   

Nee de nee-stemmers worden nu afgeschilderd door de overheid en de machtige mediaprofeten dat die groep 

het niet goed heeft begrepen. Nou zorg vooral dat je als politicus staat voor helderheid, transparantie en 

betrouwbaarheid, want voor je het weet slaat de zaak in Den Haag op tilt. Dan kunnen vele heren politici over 

enige tijd hun hypotheken op hun villa en buitenverblijf en grote jacht niet meer betalen. En worden ze door 

de gewone man met de nek aangekeken als ze ergens komen solliciteren. Zij die misbruik hebben gemaakt van 

hun overheidsbaan zouden onderaan de ladder weer moeten beginnen, in plaats dat ze ergens een 

burgermeesters post kunnen krijgen. 

Denk ook aan de Nederlandse bedrijven die hier vertrokken zijn, die hier door deze overheid geholpen zijn met 

steun van ons belastinggeld. Zij nu hier de mensen op straat hebben gezet, het bedrijf met onze 

subsidiegelden er tussenuit zijn gegaan, en nu daarin dat land een arbeider € 50.- per week laten verdienen, 

hoe noemt u dergelijke ondernemers die het daar zo goed doen? 

De wet moet aangepast worden, bij vertrek naar het buitenland alle Rijkssubsidies evenredig naar jaren terug 

laten betalen. Als ze niet willen of kunnen betalen beslaglegging op het machinepark, zodat ze genoodzaakt 

zijn hier verder te gaan werken. Emile Roemer, de mensen zijn het meer dan zat, ze komen steeds minder naar 

de stembus. Dat moeten wij veranderen in Nederland, er is een hele goede oplossing. Deze visueel 

gehandicapte reporter heeft daar voor een hele goede oplossing. Ik verwacht dat wij als het ingevoerd en 

mogelijk gemaakt wordt, wij over al geringe tijd zelfs de jongeren op moderne wijze leren stemmen. Zij vanuit 

iedere plaats waar dan ook niet achter willen blijven om hun stem te laten horen. Wil je het weten, ik hoor je 

dan wel binnenkort. 

Groeten vanuit het mooie dorp Emmen, met zijn Wildlands Adventure Zoo, waar de werkloosheid heel erg 

hoog is. Wie zorgt er in Den Haag er eens voor dat er landelijk een betere verplichte spreiding komt van 

bedrijven. Niet alles meer in de Randstedelijke gebieden, maar laat bedrijven profiteren van goedkopere 

kavelprijzen. Het is de overheid zelf die zorgt voor overcapaciteit van industrie en bedrijven in het westen van 

het land. 

Dus Emile Roemer laat je stem en die van andere Tweede Kamerleden horen, doe er wat aan. Sorry er gebeurt 

te veel wat niet door de beugel kan, ik moest mijn hart even luchten. 



Jan Wolters 

De blinde reporter uit de gemeente Emmen 

Tel: 0591 676990 

Mob. 06 22 44 2100 

 

------------------------------------------ 

Van: Emile Roemer [mailto:reacties@sp.nl] 

Verzonden: vrijdag 15 april 2016 17:40 

Aan: Jan Wolters 

Onderwerp: Sla de krant maar open 

 

Beste Jan Wolters, 

Je hoeft geen professor te zijn om te zien waar de politiek van PvdA en VVD toe leidt. Sla maar gewoon de 

krant van afgelopen donderdag open: "kaalslag langdurige zorg"... "steeds meer mensen in Nederland arm"... 

"slim kind uit eenvoudig gezin de dupe." 

Dit is wat jarenlange rechtse politiek met Nederland doet. De tweedeling groeit, kinderen uit rijke gezinnen 

krijgen meer kansen dan andere kinderen. Dat is geen natuurverschijnsel maar een gevolg van politieke 

keuzes. Ik ben trots op al die SP'ers die dag in dag uit laten zien hoe het anders kan. In Amsterdam en Utrecht 

voeren we actie tegen de extreme huurverhogingen van Minister Blok. Komende week mag de Tweede Kamer 

zich uitspreken over een voorstel van Farshad Bashir om die huurverhoging van tafel te krijgen.  

Donderdag stelde Sadet Karabulut een Deltaplan Armoedebestrijding voor, met concrete voorstellen zodat we 

deze schande kunnen aanpakken. We krijgen veel steun voor onze plannen om een nationaal zorgfonds in te 

voeren en het eigen risico in de zorg af te schaffen. Kortom, onze alternatieven liggen klaar. We kunnen zo aan 

de slag. 

Samen laten we zien dat je met andere politieke keuzes de zorg beter kunt maken. Dat ieder kind een eerlijke 

kans krijgt op school en in de samenleving. Dat we een sociale samenleving kunnen bouwen als ook miljonairs 

en multinationals hun bijdrage gaan leveren. Met ons verhaal vol optimisme gaan we het cynisme van deze 

regering te lijf. En dat is hard nodig. Iedere dag weer. 

Emile Roemer 
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Je ontvangt deze e-mail omdat je je opgegeven hebt voor belangrijk nieuws van de SP. 
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