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Comité Slopen? Bezopen! biedt
handtekeningen aan. Of toch niet???
Vorig jaar maart werden de bewoners van
23 tweekamerwoningen in de Landenbuurt
in Meerzicht verrast door een brief van
woningcorporatie de Goede Woning met de
mededeling dat hun huis in 2021 gesloopt
zou worden. De reden was dat het te duur
was om deze woningen te verduurzamen.
Een aantal bewoners hebben de SP
benaderd met de vraag om hulp en nadat we
een enquête hebben gehouden onder de
bewoners is er een actiecomité opgericht.
Het actiecomité dat bestaat uit huurders,
omwonenden en SP’ers heeft vorig jaar
zomer steun gevraagd in de wijk en ruim 200
handtekeningen opgehaald van mensen die
tegen de sloop waren. Deze handtekeningen
wilde men aan de wethouder en de directie
van de Goede Woning aanbieden maar
helaas gooide corona roet in het eten. Nu
het wat beter weer werd wilde het
actiecomité de handtekeningen alsnog
coronaproof buiten aanbieden. De
wethouder gaf gelijk aan dat hij de
handtekeningen graag wilde aannemen
maar niet op de voorgestelde datum
aanwezig kon zijn. Op zijn verzoek is de
bijeenkomst verplaatst naar 12 april.
Helaas werd onder het mom van corona
maatregelen van het comité verwacht dat ze
de handtekeningen met maximaal 4 mensen
zouden komen aanbieden. Na contact met
de Goede Woning bleek dat de directeur
echt niet zou komen maar

ontstond de indruk dat de wethouder wel
aanwezig zou zijn. Helaas kwam hij ook niet
opdagen.
De 30 aanwezige buurtbewoners waren hier
zeer teleurgesteld over. Het actiecomité
heeft echter het programma voortgezet en
twee spreeksters hebben hun woordje
gedaan. De hele bijeenkomst is opgenomen
en dit filmpje zal met de handtekeningen
samen opgestuurd worden naar wethouder
Paalvast en Mariette Heemskerk van de
Goede Woning. Wordt vervolgd………….
Verkiezingen in Zoetermeer
Op 17 maart kon heel Nederland weer naar
de stembus om een nieuw parlement te
kiezen. Voor de SP heeft dit helaas niet
goed uitgepakt. Dat we wat zouden verliezen
was al duidelijk te zien in de peilingen maar
dit het resultaat was viel toch wel tegen.
Hoe heeft Zoetermeer gestemd?
In 2017 haalde we nog 8% van de stemmen.
Deze keer was het 6%. In totaal waren het
4379 stemmen waarvan 65 voor ons
raadslid Ivan Beij. Hoe er per wijk is
gestemd is terug te vinden op de website
van de gemeente Zoetermeer. De uitslag
wordt natuurlijk zowel op afdelingsniveau als
landelijk geanalyseerd. Daarbij komen
vragen op als: hebben we geen goede
campagne gevoerd, waren we zichtbaar
genoeg en was onze boodschap duidelijk?
Al dit soort vragen zullen besproken worden.
Wat we in ieder geval wel weten is dat het
niet lag aan onze vrijwilligers. Zij hebben
behoorlijk wat werk verzet: krantjes
rondbrengen, posters plakken, boeken in
minibiebs achtergelaten, flyers uitgedeeld in
de stad. Nogmaals hartelijk dank aan
iedereen voor jullie inzet. Mocht je zelf een
idee hebben waarom de uitslag tegenviel,
laat dit ons dit weten via zoetermeer@sp.nl.

Hulpdienst
Na een periode van twee jaar inactiviteit
hebben wij besloten de Hulpdienst van de
SP Zoetermeer weer opnieuw op te starten.
Een stad als Zoetermeer met bijna 125.000
inwoners heeft daar immers behoefte aan.

Het team bestaat voorlopig uit Annemiek
Kamphuis (organisatiesecretaris) Henri van
de Ham (algemeen bestuurslid) en Jan Boin
(penningmeester en tevens coördinator van
de hulpdienst). Hulpvragen zijn divers zo is
in het verleden al gebleken en wij hebben
niet op alle terreinen de benodigde expertise
in huis met als gevolg dat wij ook vaak een
beroep moeten doen op externen.
Nu zijn er vele instanties waar je kunt
aankloppen maar wij gaan er ook van uit dat
onder onze leden veel expertise aanwezig
is, opgedaan in de uitoefening van hun
beroep. Hulpvragen kunnen bijvoorbeeld
gaan over sociaal-juridische aspecten, en
soms ook over huisvesting en een
arbeidsconflict, kortom teveel om op te
noemen. Waar wij ons niet mee inlaten zijn
strafzaken en verder bijna alle zaken waar
bijstand van een advocaat noodzakelijk is.
Dus als je ervaring hebt (of in het verleden
hebt opgedaan) met een van deze
onderwerpen neem dan contact met ons op
zodat wij een overzicht kunnen samenstellen
op welke personen wij in voorkomende
gevallen in de toekomst een beroep kunnen
doen.
Coördinator van de hulpdienst: Jan Boin
bereikbaar via e-mail: jwboin@ziggo.nl

Recept van de maand
Wrap met spinazie, feta en tomaat
(2 personen)
4 tortilla`s, 500 g diepvries bladspinazie
2 eetlepels zwarte olijven (zonder pit)
150 g feta, 1 eetlepel olijfolie, 1 eetlepel
honing en paprikapoeder, peper, zout en 2
eetlepels pijnboompitten

Leg de tortilla`s even in en warme oven of
anti-aanbakpan zodat ze warm en soepel
worden.
Ontdooi de spinazie volgens de aanwijzing
op de verpakking in de magnetron of in een
pannetje. Druk in een zeef het vocht uit de
spinazie.
Hak de olijven fijn. Verkruimel de feta.
Roerbak de spinazie met de gehakte olijven
in de olijfolie.
Schep de honing, paprikapoeder, peper,
zout en feta als vulling erdoor.
Rooster de pijnboompitten in een droge hete
koekenpan goudbruin.
Verdeel de spinazievulling over de tortilla`s.
Vouw ze tot een puntvormig zakje.
Serveer ze rechtop in glazen of in hoge
bakjes en strooi de pijnboompitten over de
vulling.

