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Stop de wooncrisis!
Op 1 juli gebeurde iets wat sinds 1959
niet meer is gebeurd: de huren van
sociale huurwoningen en de kamers
voor studenten werden bevroren door
SP moties die in het parlement werden
aangenomen.
Na dit succes is het tijd om de volgende
stap te zetten om deze crisis aan te
pakken. We verzamelen zoveel mogelijk
bewijs dat het anders moet, en na de
zomer bundelen we al deze bewijzen uit
het hele land in het grootste zwartboek
op wonen ooit. Dit zal de basis vormen
voor gezond en betaalbaar wonen voor
iedereen.
In Nederland moet je kunnen rekenen op
een goed en betaalbaar huis. Maar dit is
steeds lastiger in Nederland waar de
huren te hoog en de wachtlijsten te lang
zijn. Er is sprake van slecht onderhoud,
gebrekkige isolatie en van schimmel- of
vochtproblemen. Politici maakten van
wonen een markt en besloten hierop
hard te bezuinigen, waarvan de rekening
vervolgens bij de huurder kwam.

Betaal je te veel huur? Zoek je al tijden
naar een huis, is er sprake van
achterstallig onderhoud of wil je iets
anders vertellen. Deel je verhaal met ons
https://sp.nl/wooncrisis.

.
Ondertussen in de fractie….
‘De omgevingsvisie Zoetermeer 2040 is
als een judaskus voor onze inwoners’,
zo begon onze fractievoorzitter tijdens
het eerste gedeelte van het debat op 14
juni. Een week later stemde een ruime
meerderheid voor deze omgevingsvisie.
We zijn geschrokken van de inhoud van
dit plan en maakten dit tijdens het debat
dan ook goed kenbaar.
‘Er staat gewoon letterlijk in dat de stad
een andere koers moet gaan varen en
dat er min of meer geen ruimte is voor
laagopgeleide mensen of die die gebruik
moeten maken van huurwoningen. Die
mensen hebben gewoon pech’.
Opvallend is dat tijdens het presenteren
van het coalitieakkoord een kleine vier
jaar geleden er sprake was van bouwen
voor alle doelgroepen.
De omgevingsvisie gaat voor 80% over
woningbouw en slechts een klein deel
over het groene karakter en de inrichting
van de openbare ruimte.
Avond voor nieuwe leden
Ben jij het afgelopen jaar lid geworden
van de SP? Kom dan kennismaken met
de SP afdeling Zoetermeer. Door corona
hebben we het afgelopen jaar geen
nieuwe leden kunnen bezoeken en ook
geen avond voor nieuwe leden kunnen
houden. Gelukkig zijn de regels nu wat
soepeler geworden en is dit allemaal
weer mogelijk. Daarom organiseren we
op dinsdag 13 juli een avond om met
onze leden in contact te komen die lid
zijn geworden na 1 januari 2020.

We maken kennis met elkaar en zullen
het een en ander vertellen over de SP
en de afdeling Zoetermeer. Ook zal onze
regiovertegenwoordiger, Sebastiaan van
den Hout, aanwezig zijn. We starten om
20.00 uur en ronden om ongeveer 21.30
uur af. Na afloop is er nog tijd om met
elkaar na te praten onder het genot van
een hapje en een drankje.
Afhankelijk van het aantal aanmeldingen
kijken we of we de avond houden in ons
eigen pand of dat we ergens een grotere
ruimte moeten huren. Heb je je nog niet
aangemeld? Meld je dan snel aan via
zoetermeer@sp.nl.

Recept van de maand
Gebakken tomaten met basilicum en
mozzarella (4 personen)
12 middelgrote tomaten (circa 1 kg),
olijfolie voor het besprenkelen, 40 gram
fijngesneden basilicum en 250 gram
mozzarella in blokjes

Gemeenteraadsverkiezingen 2022
Het klinkt nog ver weg maar toch zijn we
al bezig met de voorbereidingen voor de
gemeenteraadsverkiezingen van 16
maart 2022. Er moet gestart worden met
het schrijven van het
verkiezingsprogramma maar ook met het
samenstellen van een kandidatenlijst.
Ben jij degene die de SP wil
vertegenwoordigen in de gemeenteraad
en de standpunten van de SP daar naar
voren wil brengen? Wil jij de stem van de
SP-kiezers zijn en je best doen om van
Zoetermeer een fijnere stad maken om
te wonen en te werken? Meld je dan aan
via zoetermeer@sp.nl en laat weten
waarom jij deze klus wil klaren. Je mag
je ook mailen om aan te geven dat je wel
op de lijst wil maar niet op een
verkiesbare plek wil staan. Als je meer
informatie wil kan je mailen naar
zoetermeer@sp.nl of bellen met
0628789594.

Verwarm de oven voor op 180 °C.
Snijd de tomaten verticaal doormidden
en leg ze met het snijvlak naar boven in
een ingevette ovenschaal. Zorg ervoor
dat ze dicht tegen elkaar aan in een laag
in de schaal liggen, zodat ze aan het
einde van de baktijd in een zachte
massa zijn veranderd. Bestrooi de
tomaten met zout en een royale
hoeveelheid versgemalen peper en
besprenkel het geheel met olijfolie.
Zet de schaal ca. 1 uur in de oven, of
langer als de tomaten dan nog niet
uiteen zijn gevallen.
Neem de schaal uit de oven, strooi het
fijngesneden basilicum en ten slotte de
mozzarella over de tomaten.
Zet het geheel nog circa 2 minuten in de
afkoelende oven, zodat de mozzarella
begint te smelten; laat de mozzarella in
geen geval bruin worden maar deze
moet romige plasjes vormen.

