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Jan Velner gekozen tot lijsttrekker
Tijdens de ledenvergadering van 11
november is Jan Velner gekozen tot
lijsttrekker voor de verkiezingen van de
gemeenteraad in maart 2022. Jan is al
eerder gemeenteraadslid geweest en de
laatste raadsperiode was hij commissielid.
Jan gaat het stokje overnemen van Ivan Bey
die na 8 jaar raadslidmaatschap heeft
aangegeven niet meer beschikbaar te zijn.
Tot nummer 2 is gekozen Monique van
Damme. Monique is vooral actief op het
gebied van wonen en heeft al menige actie
richting Vestia mee gedaan. Nummer 3 is
Jan Boin die ook enige ervaring heeft als
raadslid en ook actief is als commissielid.
Nummer 4 is Annemiek Kamphuis, de
huidige organisatiesecretaris en op nummer
5 staat Hans van Riel. Hans is al eerder
raadslid geweest en heeft dus ook de nodige
ervaring. Deze 5 voeren de lijst aan en gaan
uitvoering geven aan het programma dat
ook tijdens de ledenvergadering is
vastgesteld.

We zijn nu volop aan het nadenken over hoe
we de campagne vorm zullen geven. Wil je
hier aan meewerken, meld je dan aan via
zoetermeer@sp.nl. Dat kan zijn in de vorm
van het nadenken over de campagne,
meehelpen met folderen, plakken, bellen of
in de kraam staan.De eerste actie is
zaterdag 18 december. Dan delen we
kerstkaarten uit in het Stadshart. Doe je
mee? Samen kunnen we een mooie
campagne voeren met mooie resultaten.

Zoetermeer voor ons allemaal
Dit is de titel van ons partijprogramma
waarmee we de verkiezingen ingaan.
Met een grote tegenstelling tussen arm en
rijk, een opkomende tweedeling, een
gigantisch gebrek aan woningen en falend
VVD beleid is de SP harder dan ooit nodig
en met dit team gaan we de uitdaging aan.
Voor een Zoetermeer waar huisjesmelkers
worden aangepakt, voor meer betaalbare
woningen, voor inkomensondersteunende
maatregelen om de armoede aan te pakken
en geen diftar.
Slopen? Bezopen! op bezoek bij HUIB
Het is enige tijd stil geweest rondom de actie
tegen de sloop van de woningen aan het
Westergo.
In juni is het actiecomité op bezoek geweest
bij De Goede Woning om ruim 200
handtekeningen aan te bieden tegen de
sloop van 23 seniorenwoningen. De
directeur van DGW en wethouder Paalvast,
die ook aanwezig was, hebben toen beloofd
dat de huurders en omwonenden in
september meer zouden horen over de
plannen. Uiteindelijk ontving men begin
november een brief waarin vermeld werd dat
er nog steeds geen duidelijk is en dat in
januari meer informatie komt. Nog steeds
onzekerheid voor de huurders en
omwonenden dus.
Maar het actiecomité heeft niet stilgezeten
en is op bezoek geweest bij HUIB. Dit is de
huurdersbelangenvereniging van huurders
van DGW. Zij hebben inmiddels een nieuw
bestuur en dit bestuur is het er mee eens dat
het onzin is om deze woningen te slopen.
Ook zij hebben vragen gesteld aan DGW en
hieruit kwam naar voren dat het allemaal
nog geen gelopen race is en de plannen nog
zeker niet definitief zijn. Zij adviseerde om
een bewonerscommissie op te richten want
dan heb je nog meer mogelijkheden om
dingen aan de kaak te stellen. Het
actiecomité gaat hier nu mee aan de slag.
Wordt vervolgd ……………

Ondertussen in de fractie…..
In een artikel in binnenlands bestuur van 26
november is melding gemaakt van het feit
dat ruim de helft van de aanbieders in de
jeugdzorg een winstmarge behaalt van
(veel) meer dan 10 procent, terwijl 3 tot 7
procent winst binnen de zorg de norm is.
Dit blijkt uit onderzoek van Kurtosis. We zijn
hier erg van geschrokken van de inhoud van
dit artikel ook gezien de huidige financiële
situatie van de gemeente Zoetermeer die
deels ook te wijten is aan overschrijdingen
binnen het jeugdzorgbudget.
Op basis van dit artikel heeft de SP
schriftelijke vragen gesteld aan het college
om te vragen wat hiervan waar is binnen
onze gemeente. Uit onderzoek van het
televisieprogramma Pointer zou bovendien
blijken dat de winsten binnen de jeugdzorg
niet goed in beeld zijn.
De SP heeft in zijn vragen het college
gevraagd om de contracten van aanbieders
in de jeugdzorg met hoge winsten open te
breken. Het mag namelijk niet zo zijn dat we
hierdoor alle voorzieningen in onze stad
wegbezuinigen om toch een sluitende
begroting in te kunnen dienen.

Saus:

Doe de tomatenblokjes, gesnipperde ui en
knoflook in een grote vuurvaste schaal.
Maak op smaak met wat peper, zout en
gedroogde oregano. Was de paprika’s Snij 4
paprika’s dwars door en verwijder de
zaadlijsten en de steel. Zet de halve
paprika’s op de tomatensaus in de
schaal.Maak de de overgebleven paprika
schoon en snij deze in kleine blokjes.
Vulling:

Bak het gehakt rul in een droge koekenpan
of wok. Voeg de uisnippers en knoflook toe
en bak tot ze glazig zien. Voeg de stukjes
paprika toe en bak ze even mee. Maak de
massa op smaak met peper en zout en
eventueel wat oregano. Roer het grootste
deel van de geraspte kaas door het gehakt.
Vul de paprika’s met het gehakt.Strooi de
rest van de geraspte kaas over de paprika’s.
Zet de 4 paprika’s (in een ovenschaal)
ongeveer 30 minuten in het midden van een
voorverwarmde oven (op 200 graden C).
Eet smakelijk!

Recept van de maand
Gevulde paprika met gehakt en
tomatensaus (4 personen)
Ingrediënten:
5 flinke paprika’s (1 paprika wordt gebruikt
voor de vulling).
Saus:
2 blikjes tomatenblokjes, 1 flinke (gesnipperd) ui,
2 teentjes knoflook (gesnipperd), 2 theelepels
gedroogde oregano, peper, zout.
Vulling
600 gram mager rundergehakt, 1 flinke
(gesnipperd) ui, 2 teentjes knoflook (gesnipperd),
1 paprika (gesnipperd), 150 gram geraspte
belegen kaas, peper, zout

Wij wensen iedereen hele gezellige
feestdagen en een gezond en strijdbaar
2022!
Het bestuur
van de SP afdeling Zoetermeer

