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Koopkrachtcampagne van start! 

Met de flyer ‘5 koopkrachtknallers van de 

SP’ zijn SP-leden zaterdag 2 juli het 

Stadshart in gegaan om met inwoners van 

Zoetermeer in gesprek te gaan over de 

alsmaar stijgende kosten. Niet alleen in 

Zoetermeer werd de campagne afgetrapt 

maar in het hele land gingen SP’ers de 

straat op. Met deze campagne willen we 

mensen oproepen om zich aan te sluiten bij 

deze actie en zich te laten horen op 17 

september op het Malieveld. Deze zaterdag 

is speciaal gekozen omdat het de zaterdag 

voor Prinsjesdag is en kunnen we laten zien 

dat er iets gedaan moet worden aan de 

hoge prijzen. 

 

Meer hierover is te lezen op onze website: 

www.sp.nl. Je kunt nu al je steentje bijdrage 

aan deze actie door het adresformulier wat 

bij deze Tribune is bijgevoegd, in te vullen 

en je familie, vrienden en buren te vragen 

om ook deze actie te steunen en het 

formulier in te vullen. Het ingevulde formulier 

kan je opsturen naar SP Zoetermeer, 

Stadhoudersring 12A, 2713 GB Zoetermeer. 

Wil je nog meer formulieren? Mail dan naar 

zoetermeer@sp.nl. Invullen via de website 

kan natuurlijk ook.  

Langeland Ziekenhuis  

Door het bericht ‘Langeland Ziekenhuis 

Zoetermeer in de toekomst flink uitgekleed’ 

van Omroep West werd onze stad verrast. 

De uitleg die bestuursvoorzitter Eringa heeft 

gegeven in een besloten bijeenkomst aan 

de Zoetermeerse raad hebben de zorgen 

niet kunnen wegnemen.  

 

 
In de raadsvergadering van 4 juli is het 

onderwerp wederom besproken. Tijdens 

deze vergadering zijn er belanghebbenden 

(verloskundigen en huisartsen) aan het 

woord geweest die aangegeven hebben wat 

het voor zorgverleners in onze stad zou 

betekenen als de intensive care, 

spoedeisende eerste hulp en de acute 

geboortezorg niet meer beschikbaar zijn.  

Een SP motie van Maarten Hijink over 

behoud van deze zorg in onze stad heeft  

het niet gehaald in de Tweede Kamer met 

70 stemmen voor en 79 stemmen tegen. 

De derde stad van Zuid Holland heeft 

gewoon recht op een volwaardig ziekenhuis. 

Dit is het directe gevolg van een systeem 

dat we in Nederland hebben gekozen 

waarbij verzekeraars en banken over onze 

gezondheid gaan. In de raadsvergadering 

van 4 juli hebben we de oproep gedaan aan 

alle fracties om gezamenlijk op te trekken in 

het belang van ons ziekenhuis.  

Statenlid gezocht! 

Op woensdag 15 maart 2023 zijn er 

Provinciale Statenverkiezingen. En dat 

betekent dat er gewerkt wordt aan het 

verkiezingsprogramma en aan een 

kandidatenlijst. Alle SP leden in Zuid-

Holland ontvangen een uitnodiging om 

zichzelf kandidaat te stellen voor een plaats 

op de lijst. Wil je meedenken over de 

toekomst van wonen, OV, milieu, de 

biologische landbouw, de natuurontwikkeling 

en de ruimtelijke ordening in onze mooie 

provincie?  



 

Je inzetten voor eerlijke werkgelegenheid, 

het aanpakken van misstanden en het 

handhaven van wetten en regels. Er voor 

zorgen dat de basisfaciliteiten in onze 

provincie behouden blijven en OV wordt 

versterkt en voor iedereen betaalbaar en 

toegankelijk is? Wil je er aan bijdragen dat 

de Zuid-Hollandse cultuur wordt 

doorgegeven en dat zoveel mogelijk 

mensen daarvan kunnen genieten? Wil je je 

inzetten voor een sociale agenda, voor 

gelijke kansen waarbij het niet uitmaakt op 

welke plek je wieg heeft gestaan? Voor het 

aanpakken van de energiearmoede en het 

eerlijk verduurzamen van onze provincie. 

Wil je werken aan een provincie waar het fijn 

wonen, werken, studeren en recreëren is 

voor nu en in de toekomst? Kortom ben jij 

degene die voor het belang van alle Zuid-

Hollanders in Provinciale Staten vanuit onze 

kernwaarden? Meld je dan aan!                  

De procedure voor de kandidaatstelling is te 

vinden in de mail of brief die je hebt 

ontvangen. Wil je meer informatie over het 

statenlidmaatschap bel of mail dan met de 

huidige fractievoorzitter Lies van Aelst 06-

51602054 / lvaelst@sp.nl. Voor vragen over 

de procedure kun je terecht bij 

regiovertegenwoordiger Sebastiaan van den 

Hout 06-23174492 / svdhout@sp.nl.  

Steun Museum de Voorde 

Op 3 juni werd het coalitieakkoord in 

Zoetermeer gepresenteerd. Hierin staat dat 

het nieuwe College van B&W voornemens is 

om de subsidie aan stedelijk Museum De 

Voorde te stoppen. Bij voortzetting van dit 

onverwachte voornemen zal het enige 

officiële en geregistreerde museum van 

Zoetermeer de deuren moeten sluiten. 

Dit vinden wij een slecht plan en hiervoor 

hebben we aandacht gevraagd in het 

voorjaarsdebat omdat wij ook het belang 

inzien om dit stukje erfgoed voor onze stad 

te bewaren dat zo’n 700 jaar omvat. Vind je 

het ook belangrijk dat dit museum behouden 

blijft voor onze stad ga dan naar 

https://museumdevoorde.nl/te-zien/nieuws 

en vul de steunbetuiging in. 

 

 

Recept van de maand 

 

Griekse Kabeljauw schotel met tomaten 

en fetakaas 

Ingrediënten 

4 kabeljauw filets van 175 gram per stuk,      

3 grote vleestomaten, 150 gram feta, 1 

citroen, olijfolie, 1 theelepel tijm, 1 theelepel 

oregano, 1 theelepel rozemarijn, 1 eetlepel 

verse perselie, zwarte peper en zeezout.  

 

 
 

Bereiding  

Neem een ovenschaal en leg de visfilets er 

in. Bestrooi ze met peper en zout en met de 

kruiden. Snij de tomaten en de fetakaas in 

blokjes en leg ze er op. Besprenkel het 

geheel met olijfolie, de peterselie en 

citroensap. Zet de schaal in de oven en laat 

ongeveer 25 minuten bakken op 200 gr. C. 

Je hebt nu een heerlijke schotel voor 4 pers. 

Je kunt ook andere mooie stevige witvis 

gebruiken, Schelvis, Koolvis of Zeebaars 

gaat ook heel goed. 

- -  

 

Dit is de laatste SPot voor de 

zomervakantie. Namens het bestuur en 

fractie wensen we iedereen een fijne 

vakantie toe! 

 


