SPA Jaarverslag 2020
Gemaakt door Roel Nijsten, secretaris

De activiteiten zoals ze op de planning stonden voor 2020 zijn anders verlopen dan vooraf werd
gedacht. Dit alles komt door het coronavirus waardoor er in het begin van het jaar veel
onduidelijkheid was, rond maart/april werden fysieke bijeenkomsten ten zeerste afgeraden en later
in het jaar bleek ook dat deze bijeenkomsten nog niet terug zouden keren. Daardoor waren er
eigenlijk geen activiteiten van SPA die fysiek bezocht konden worden. Hier onder zal ik meer ingaan
op hetgeen wel heeft plaatsgevonden gedurende het jaar.
Zodra duidelijk was dat wij niet als fractie mochten vergaderen in onze fractiekamer is er gezocht
naar alternatieven. Daarbij zijn er enkele keren op een alternatieve locaties vergaderd, maar bleek al
snel dat digitaal helaas de enige optie was.
Niet iedereen was hier op voorbereid en dus is er tijdens de opstart van het digitale vergaderen hier
en daar wat hulp nodig geweest. De ene persoon vond het digitaal vergaderen wel aangenaam, de
ander niet, mede daardoor hebben er een aantal mensen aangegeven dat zij weer bij
fractievergaderingen aansluiten zodra deze weer fysiek zullen plaatsvinden.
Ook de jaarvergadering van 2020 heeft geen doorgang kunnen vinden. Diverse mogelijkheden zijn
onderzocht, een alternatieve binnen locatie (dit bleek volgens de landelijke richtlijnen niet haalbaar).
De mogelijkheden om de vergadering digitaal te houden (doordat meerdere mensen aangaven dat zij
dit niet zagen zitten hebben wij hier als bestuur van afgezien). En een vergadering buiten in het
Mauritspark bleek op het laatste moment niet door te kunnen gaan door aangescherpte regels
vanuit de overheid.
Wel zijn er dit jaar een beperkt aantal PR artikelen aangeschaft in voorbereiding op de verkiezingen.
Er zijn schrijfblokjes en mondkapjes gemaakt met het SPA logo, deze zijn her en der uitgedeeld. Even
later zijn er ook meerdere mensen in winkels gezien met onze mondkapjes, dus ze worden ook goed
gebruikt. In december is ook besloten om nog stoffen tassen te laten drukken. Deze zijn altijd handig
om bij je te hebben.
Op politiek gebied heeft SPA zich ook hard gemaakt voor de burgers in meerdere zaken. Enkelen
daarvan zijn de (strijd tegen de) windmolens in Holtum, de brug bij Sanderbout en uiteraard het
mantelzorgcompliment. Maar ook onderwerpen zoals leefbaarheid en de veiligheid rond Chemelot
houden uiteraard de aandacht van onze fractie.
Gedurende het afgelopen jaar hebben enkele mensen aangegeven dat zij door tijdgebrek of om
gezondheidsredenen minder actief zullen zijn bij SPA. Maar daarnaast hebben we ook nieuwe
gezichten gezien. In de aanloop naar de verkiezingen is het natuurlijk prettig om onze groep SPAleden uit te breiden. Daarom is er ook de mogelijkheid om sympathisant te worden van SPA.
Kortom, 2020 was een jaar waar veel in is gebeurd, maar het aantal fysieke bijeenkomsten en
activiteiten is tot een minimum beperkt gebleven.

