SPot nieuwsblad van de SP afdeling Zoetermeer
Juni 2020
0% is genoeg

BESTUURSLEDEN GEVRAAGD

Stop de huurverhoging

Op dit moment heeft onze partij een tijdelijk
bestuur bestaande uit 5 leden aangevuld met
een aantal actieve SP-ers. In het bestuur
hebben ook de 3 fractieleden een plek.Het
nieuwe bestuur zal meer menskracht moeten
hebben om als SP een volgende stap te zetten.
Dat vraagt om uithoudingsvermogen,
doorzettingsvermogen en vertrouwen.
De bestuursverkiezing staat gepland voor
september.

Op Koningsdag is de SP de campagne 0% is
genoeg gestart. De eis aan verhuurders is om
de huurverhoging per 1 juli niet door te laten
gaan omdat vorig jaar de helft van de huurders
al moeite had met het betalen van de huur.
Velen krijgen het nu nog moeilijker, omdat veel
huishoudens door de corona crisis te maken
hebben met een terugval inkomen. Al ruim
zestienduizend mensen hebben gereageerd op
de oproep om deze actie te steunen en velen
hebben een poster aangevraagd om voor het
raam te hangen. Ook in Zoetermeer zijn er ruim
300 huurders die hun steun hebben betuigd.
De laatste week van juni is omgedoopt tot
actieweek. Dan zullen overal in het land bij
verhuurders ludieke acties worden gehouden.

Om hier meer
aandacht voor te
vragen zijn op alle
14 locaties met vrije
aanplakzuilen in
Zoetermeer A2
posters geplakt.

Heb je de actie nog niet gesteund ga dan naar
https://doemee.sp.nl/stop-de-huurverhoging

Vind je het leuk om
hieraan een bijdrage
te leveren stuur dan
een e-mail voor
1 september naar
zoetermeer@sp.nl

Ondertussen in de fractie
Het college heeft verantwoording afgelegd aan
de gemeenteraad over de financiële resultaten
van het afgelopen jaar. De SP heeft daarin
aandacht gevraagd voor het banenverlies in de
ICT-sector, terwijl het college nog altijd vol trots
is over deze pijler binnen Zoetermeer. Hoe is
het dan mogelijk dat hier banen verdwijnen in
plaats van bijkomen? Door de sloop van flats in
Palenstein zijn er het afgelopen jaar netto bijna
geen woningen bijgekomen. Dit moet anders.
Er moeten niet alleen meer woningen gebouwd
worden, de gemeente moet de corporaties ook
verbieden om huurwoningen te onttrekken aan
de woningvoorraad. Alleen zo kunnen wij
betaalbare woningen voor al onze inwoners
garanderen.
Daarnaast heeft de SP behoefte aan een
betere informatievoorziening rondom de
gevolgen van de corona crisis in onze stad.
Hoe staat het met kwetsbare groepen en
hoeveel mensen hebben nog meer moeite om
het hoofd boven water te houden. De SP zal
het college op dit thema actief blijven volgen.

Slopen bezopen!

Recept van de maand

In de Landenbuurt (Meerzicht) staan 23
ouderenwoningen die met sloop worden
bedreigd. Een aantal bewoners nam contact
op met de SP en dit heeft geresulteerd in een
enquête die is gehouden onder de huurders.
Hieruit bleek dat de meeste mensen die de
enquête hadden ingevuld helemaal niet vonden
dat hun huis ‘niet aan de eisen van nu voldoen’
zoals de Goede Woning beweert. Dat er wat
aan de huizen gedaan moet worden, oké, maar
renovatie in plaats van slopen is de wens van
de bewoners.

Mosselen met twee sauzen

Hierop heeft de SP een brief onder de
bewoners verspreid, gericht aan de Goede
Woning met een aantal vragen zoals: wat zijn
de plannen die zijn ingediend bij de gemeente?
Welke garantie krijgen de bewoners om terug
te keren en welke garantie krijgen ze dat de
huur dan niet vele malen hoger ligt dan nu. En
natuurlijk de vraag waarom niet eerder met de
bewoners gesproken en gevraagd naar hun
wensen. Deze brief hebben de huurders zelf
ondertekend en opgestuurd naar
woningbouwcorporatie. De Goede Woning
reageerde hierop door onaangekondigd twee
heren op bezoek te laten gaan bij deze ouderen
om hun vragen te beantwoorden. Uit de eerste
gesprekken blijkt dat de Goede Woning het
dubbele aantal woningen terug wil plaatsen,
dus gestapeld, en dat de huur een heel stuk
hoger zal liggen. Ook op de vragen die zijn
gesteld door de SP-fractie aan de wethouder is
nog geen reactie gekomen. Deze strijd is nog
niet gestreden! Wordt vervolgd…...
Agenda
20 juni partijraad
22 juni voorjaarsdebat Zoetermeer
25 juni bestuursvergadering

2 kg schoongemaakte mosselen in de schalen,
1,25 deciliter droge witte wijn
Voor de tomatensaus met basilicum:
397 gram tomaten in stukjes uit blik, 2 theelepels in stukjes gescheurde basilicumblaadjes,
1 eetlepel tomatenpuree, 1 theelepel gehakte
oregano, snufje suiker, peper en zout naar
smaak toevoegen.
Voor de venkelsaus:
30 gram boter, 1 prei in dunne ringen snijden
1 fijngesneden venkelknol, 6 cl volle (dikke)
room.
Laat de mosselen met de wijn in een grote,
gesloten pan 4-6 minuten koken op hoog vuur.
Schud de pan tijdens het koken. Stort de
mosselen in een vergiet en laat ze uitlekken.
Gooi lege schalen en mosselen die niet
opengegaan zijn, weg. Zet de mosselen in een
kom op een rechaud. Kook alle ingrediënten
voor de tomatensaus in een steelpan een
kwartiertje. Laat de saus pruttelen tot het
mengsel glad en ingedikt is. Verhit voor de
venkelsaus de boter in een pan, voeg de prei
en de venkel toe en stoof de groenten met een
deksel op de pan circa 5 minuten. Roer de
room erdoor, breng de saus op smaak met
peper en zout en laat haar 2 minuten zachtjes
doorkoken. Pureer de saus. Schep beide
sauzen in mosselschelpen. Voor 4-6 personen.

