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Even voorstellen:
In deze SPot is nu het woord aan Marga
Berendse, ondersteunend lid SP bestuur.
Toen ik in 1983 in
verwachting was van
mijn eerste kind ben ik
patiënt geworden van
Ons Medisch Centrum
(OMC). De
huisartsenpraktijk was
opgezet door de SP.

In de wachtkamer van het OMC lag veel
informatie over de SP en haar acties. Dit sprak
mij erg aan, vooral die acties die heel
buurtgericht en praktisch waren. Nadat ik lid
was geworden en wat vrijwilligerswerk deed
ben ik meer betrokken geraakt bij de afdeling
en tot het bestuur toegetreden. Uiteindelijk
ben ik zes jaar voorzitter van de afdeling
Zoetermeer geweest.
Op een gegeven moment ben ik als vrijwilliger
administratieve klusjes gaan doen op het SP
partijbureau, toen nog in Rotterdam. Later ben
ik in vaste dienst gekomen en doe nu de
administratieve ondersteuning voor het
studiecentrum. Daarnaast help ik mee met het
organiseren van congressen en ledendagen.
Omdat de afdeling vorig jaar in zwaar weer was
beland voelde ik dat we het niet mochten
opgeven en nu ondersteun ik dus het bestuur
om de afdeling weer op poten te krijgen. Dat
gaat best goed want momenteel gaat er iedere
zaterdag een ploeg (bestuurs)leden langs de
deuren om te vragen naar ervaringen van
huurders van Vestia. Help je ook mee? Stuur
dan een e-mail naar mberendse@sp.nl en we
gaan samen aan de slag!

Zwartboek Vestia
De Zoetermeerse SP is gestart met het
verzamelen van verhalen van Vestia huurders
aan het Fonteinbos voor een zwartboek. Op 4
achtereenvolgende zaterdagen zijn we naar het
complex van woningen geweest, dat op dit
moment wordt gerenoveerd. Veel klachten zijn
binnengekomen over de communicatie en de
snelheid waarmee de renovatie wordt
uitgevoerd. Van bewoners wordt verwacht dat
ze op elk moment beschikbaar zijn voor de
verbouwing.
Op 8 februari kwam
ons Tweede Kamerlid
Sandra Beckerman
de afdeling
ondersteunen
Sandra: ‘huurders
zitten in de knel en
voelen zich niet
serieus genomen’.
Als reactie op onze actie geeft Vestia aan het
vervelend te vinden dat we een zwartboek
opstellen. Een woordvoerder geeft aan graag
met de SP in gesprek te willen, ze kennen de
vragen van de huurders en werken er hard aan
om tot oplossingen te komen.
Er komen nu ook meldingen en klachten van
andere Vestia huurders in onze stad binnen.
Dit betekent dat hiermee voorlopig nog wel
even bezig zijn. We houden jullie op de hoogte
van de voortgang.
Het is uiteindelijk de bedoeling om de verhalen
van alle Vestia gemeenten te bundelen tot één
geheel. Op 20 maart wordt er een avond
georganiseerd met de huurders van Vestia in
Rotterdam.

Nieuwjaarsreceptie
Vrijdag 17 januari was een geslaagde en goed
bezochte avond. De sfeer was gemoedelijk en
gezellig. Marga heeft een presentatie gemaakt
van het afgelopen jaar, waarin we met succes
een doorstart hebben gemaakt. Daar zijn we
trots op. Arnout Hoekstra bracht ons een
bezoek en na zijn toespraak nam hij de tijd om
vragen van onze leden te beantwoorden.

Fractie in actie
Vorig jaar werd bekend gemaakt dat Eneco
wordt overgenomen. We voeren als SP al tien
jaar actie tegen de verkoop van onze
energiebedrijven in het hele land. Onze
bijdrage was er op gericht om Eneco te
behouden voor de werkgelegenheid, de
duurzaamheid en zeggenschap. De SP vindt
het dan ook teleurstellend dat het voorstel voor
verkoop steun kreeg van 31 raadsleden. 4
raadsleden van de SP, PvdA en FvdB stemden
tegen. De raad heeft hiermee een belangrijk
instrument uit handen gegeven om de
energietransitie vorm te geven. Ook onze motie
om een duurzaamheidsfonds te realiseren
haalde het niet in de gemeenteraad. Waar de
opbrengst van de verkoop, 95 miljoen, nu naar
toe gaat is onbekend.
Agenda
22 februari

Partijraad

25 februari

Bezoek Lilian aan Leiden

12 maart

Bestuursvergadering

13 maart

Rode Café in het Forum
(onder voorbehoud)

20 maart

Vestia avond Rotterdam

Onze kinderen verdienen beter
De SP ondersteunt de leraren in hun strijd voor
gewoon goed onderwijs, een eerlijke beloning
en een lagere werkdruk. Normale zaken
waarvoor zij in Nederland moeten staken.
Wij hebben in Zoetermeer op 1 februari
geprobeerd de leraren een hart onder de riem
te steken door ze wat lekkers aan te bieden.

Recept van de maand
Met kaas gevulde tomaten
8 tomaten, 2 eetlepels olie, 1 gesnipperd uitje,
1 geperst teentje knoflook, 2,5 cm geraspte
gember, 1 theelepel (tl) gemalen komijn, ½
cayennepeper, 1/2 tl kurkuma, 2 tl gemalen
koriander, zout, 125 gr verse kaas, 30 gr
geraspte Cheddar, 1 eetlepel gehakte verse
koriander voor de garnering
Snij van elke tomaat een kapje af. Schep het
binnenste eruit, verwijder de pitjes, snij het
vruchtvlees in stukjes en houd ze apart. Zet de
uitgeholde tomaten omgekeerd op
keukenpapier. Verhit in een koekenpannetje de
olie en fruit het gesnipperde uitje 5 minuten tot
het glazig is. Roer knoflook en gemberwortel
erdoor. Voeg zout naar smaak toe en laat het
nog 1 minuut sudderen. Voeg het vruchtvlees
van de tomaten toe en kook dit circa 5 minuten
tot de massa dik wordt. Verwarm de oven voor
op 190 gr. Roer de verse kaas en de helft van
de Cheddar door het mengsel en schep het in
de uitgeholde tomaten. Zet de kapjes erop en
bestrooi ze met de resterende Cheddar.
Bestrooi de tomaten na 10-15 minuten in de
oven met koriander en serveer ze meteen.

