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Slopen? Bezopen! - vervolg

Stop de huurverhoging
De laatste week van juni was een landelijke
actieweek tegen de huurverhoging. In veel
plaatsen werd een ludieke actie gevoerd.
In Zoetermeer werd voor de deur van Vestia
‘de vuile was’ buiten gehangen en werden
dozen opgesteld met een bord ‘te huur’ er op.

Voor sommige mensen is de huurverhoging het
laatste zetje over de rand en kunnen daardoor
de huur niet meer betalen.
Op de ‘vuile was’ waren kreten van huurders
opgeschreven als ‘het water staat mij al zonder
huurverhoging aan de lippen’ en ‘ik krijg wel
€ 50 huurverhoging, maar geen onderhoud aan
mijn huis’. E
 en afgevaardigde van Vestia stond
de aanwezige huurders te woord maar kon hen
natuurlijk niets beloven.
De week werd op vrijdag afgesloten met een
digitale demonstratie. Er waren 300 huurders
ingelogd en daarnaast keken er ook nog eens
een paar honderd mensen mee via facebook.
Minister Ollongren werd gevraagd om de
huurders te woord te staan via een groot
scherm opgesteld op het plein in Den Haag.
Helaas weigerde de minister dit en reed in
haar dienstauto vliegensvlug weg.

Een aantal van de huurders van de 23
woningen in de Landenbuurt in Meerzicht, die
op de nominatie staat om gesloopt te worden,
zijn onlangs bij elkaar geweest tijdens een
vergadering in de openlucht. De SP had hen
hiervoor uitgenodigd en een partytent
neergezet in het wijkparkje. Er waren niet
alleen huurders aanwezig, ook omwonenden
die zich zorgen maken over de sloop en de
eventuele nieuwbouw, meldden zich.
Na een korte inleiding over de stand van zaken
en verschillende verhalen van de aanwezigen
te hebben gehoord is besloten een actiecomité
op te richten. Dit comité gaat aan de slag om
de ideeën van de huurders en omwonenden te
bundelen en verder uit te werken.
Inmiddels is het comité bij elkaar gekomen en
is besloten om aan het eind van de vakantie
een handtekeningenactie te starten en deze
aan te bieden aan de gemeente. Ook worden
de huurders van de 23 woningen opgeroepen
om hun verhaal in te sturen, waarin zij vertellen
waarom ze niet willen dat hun huis gesloopt
wordt. Deze verhalen worden dan gebundeld
aangeboden aan zowel de wethouder als de
verhuurder ‘de Goede Woning’.
Wordt vervolgd……….

Ondertussen in de fractie
Nadat in het resultatendebat was teruggekeken
naar vorig jaar wordt in de perspectiefnota
vooruitgekeken. Dit is het moment voor
politieke partijen om het beleid van het college
bij te sturen. Er zijn ruim vijftig moties ingediend
over de meest uiteenlopende onderwerpen. Er
moet extra aandacht komen voor het helpen
van inwoners die in de schulden zitten. De SP
heeft een motie ingediend om huurverhoging
per 1 juli te stoppen. Alleen de PvdA en PVV
hebben dit gesteund. Huurders betalen op het
moment dat we dit schrijven al € 22.257.918
extra. En het bedrag loop alleen maar op. Het
bedrag loopt alleen maar op en is te volgen op
doemee.sp.nl/stop-de-huurverhoging.
De SP heeft ook een motie ingediend om
getroffen gezinnen en schoolgaande kinderen
in beeld te brengen. Zes partijen ondersteunen
deze motie.
In de laatste vergadering voor het reces is
onder andere gesproken over de plannen
rondom de Markt, alwaar een garage en een
tweetal torenflats verrijzen, waarvan de hoogte
niet exact bekend is. In de huidige plannen gaat
het daarbij om huurwoningen in het middeldure
en dure huur- en koopsegment en gericht op de
doelgroepen jongeren, middeninkomens en
‘empty nesters’. De parkeerplekken in de
garage moeten € 2.500 gaan kosten, waarbij je
ook nog eens geen garantie hebt op een eigen
plekje. Een hele vreemde situatie vindt de SP.
BESTUURSLEDEN GEVRAAGD
In de vorige SPot hebben we hieraan ook al
aandacht besteed. Het nieuwe bestuur zal
meer menskracht moeten hebben om als SP
een volgende stap te zetten. De kracht van
deze oproep zit hem in de herhaling, toch?
Vind je het leuk om een bijdrage te leveren
binnen het bestuur stuur dan je reactie voor
1 september naar zoetermeer@sp.nl

Recept van de maand
Tomaten met tonijn en basilicum
4 middelgrote vleestomaten, 185 gram tonijn uit
blik (uitgelekt), 90 gram knoflookboter, vier
dikke sneden witbrood, 1 theelepel pestosaus,
6 theelepels broodkruim, 1 ei (gesplitst), peper
en zout, 1 theelepel geraspte Parmezaanse
kaas, takjes basilicum voor de garnering.
Verwarm de oven voor op 200 gr. Snijd de
kapjes van de tomaten af en hol ze uit. Strooi
peper en zout in de uitgeholde tomaten en zet
ze omgekeerd op keukenpapier. Snijd de
korsten van het brood en steek met een
deegsnijdertje met een doorsnee van 5 cm uit
het midden van elke snee een rondje. Smelt 60
gr van de kruidenboter en bestrijk de sneden
brood hiermee aan beide kanten. Smelt de
resterende 30 gr van de boter en roer de tonijn,
het broodkruim en de pestosaus erdoor. Sla het
eiwit stijf. Roer de eierdooier door het
tonijnmengsel en schep het eiwit erdoor. Zet de
tomaten in de gaten in het brood en vul ze met
het vismengsel. Bestrooi ze met Parmezaanse
kaas en zet ze in de oven. Haal ze na 12-15
minuten uit de oven, garneer ze en dien ze
meteen op.

Het bestuur van de SP wenst u een fijne
vakantie wees voorzichtig en denk aan uw
gezondheid. In augustus verschijnt er geen
Tribune en SPot.

