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NIEUW POSTADRES ASP 
 

 

Nijmegen, 9 mei 2012 

 

Beste leden en sympathisanten van de ASP, 

 

 

Het kan u niet ontgaan zijn – Nederland is weer een cabinetscrisis rijker. Nadat de PVV de 

bezuinigingsonderhandelingen in het Catshuisafbrak zakten de steeds wankelere fundamenten onder 

de inmiddels driedubbele gedoogcoalitie van premier Mark Rutte eindelijk door. En dat middenin 

de zwaarste economische crisis sinds de jaren ’30, met Europa hijgend in onze nek over de 

begroting voor 2013. Eén pluspuntje: de SGP is haar spilpositie in het parlement nu verloren. 

 

TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN 2012 
 

De val van het kabinet betekent nieuwe Tweede Kamerverkiezingen. Deze zullen plaatsvinden op 

12 september. Het partijbestuur is onmiddellijk na het klappen van het Catshuis gaan overleggen 

over mogelijke deelname van de ASP aan deze verkiezingen. Wij hebben aan de leden voorgelegd 

of zij vonden dat de ASP klaar was voor deelname. Van de 23 leden hebben 17 gestemd; 6 waren 

vóór, 6 tegen en 5 waren neutraal. Omdat er geen absolute meerderheid vóór was en het de ASP 

momenteel tekortschiet aan geld en mankracht heeft het partijbestuur gekozen om af te zien van 

verkiezingsdeelname. Binnen een paar maanden honderden handtekeningen en tienduizenden euro’s 

bij elkaar krijgen leek niet haalbaar met de huidige stand van zaken. 

 

Desondanks hebben de verkiezingen wel een voelbare energie opgewekt binnen de ASP – op het 

forum wordt hard gewerkt aan het opstellen van teksten om kleine en grote donateurs te werven, 

zodat we de volgende keer wel klaar zijn. En dat kan sneller zijn dan we denken, want een stabiele 

regering lijkt de komende tijd ver te zoeken na de vijfde kabinetscrisis in tien jaar.  

 

INTERVIEW YURRE WIEKEN EN ATHEÏSMEDAG 
 

Verder heeft de ASP de komende tijd wat mooie publiciteit te pakken. Yurre Wieken, de nieuwe 

partijsecretaris (eerder vice-voorzitter), wordt binnenkort geïnterviewd voor een tv-programma van 

de NTR wat dit najaar zal worden uitgezonden. Het programma, Wat is het je waard, gaat over de 

oplopende kosten voor de zoveelste restauratie van de Eusebiuskerk in Arnhem. Leegstaande 

kerken kosten de maatschappij bakken met geld, terwijl er op alle fronten juist hard bezuinigd moet 

worden. De ASP vindt dat onverantwoord en onredelijk.  
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Verder zal de ASP aanwezig zijn op de Atheïsmedag van (onder andere) vrijdenkersvereniging De 

Vrije Gedachte, op 30 juni in Utrecht. Hierover volgt in een latere nieuwsbrief meer informatie.  

 

NIEUW POSTADRES ASP 
 

Tot slot een huishoudelijke mededeling: nu er een nieuwe partijsecretaris is, is ook het secretariaats- 

en postadres van de ASP gewijzigd. Vanaf nu kunt u uw post aan de ASP versturen naar het 

volgende adres: 

 

 Wolfskuilseweg 34 

 6542 JK Nijmegen 

 

Namens het bestuur van de ASP, 

 

Yurre Wieken 

algemeen secretaris 
 

 

 


