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Actiecomité Slopen? Nee! biedt nu echt
handtekeningen aan
Een delegatie van het actiecomité Slopen? Nee!
heeft samen met Jan Velner, commissielid van
de SP, nu eindelijk de handtekeningen
aangeboden aan wethouder Robin Paalvast en
directeur van de Goede Woning, Mariette
Heemskerk.

aangegeven dat de bewoners daar recht op
hebben zou ze dit nog uit laten zoeken.
Tot op heden is daar geen reactie op gekomen.
We zullen haar daar wederom om vragen.
Nadat alle vragen waren gesteld werd aan de
wethouder en de directeur gevraagd om een
vinkje te zetten bij de eisen van het comité:
1. geen sloop, en
2. Wel renovatie en verduurzaming.
Het bord werd wel in ontvangst genomen maar
er werd geen vinkje gezet.
Het comité is alvast wel uitgenodigd om in
september, als er meer duidelijk is over de
plannen, om weer met de wethouder en de
directeur om de tafel te komen zitten. Wordt
vervolgd ………

Wat in april niet lukte is nu wel gelukt. De ruim
200 handtekeningen die tegen de sloop van de
23 seniorenwoningen vorig jaar verzameld zijn
werden in een doos door Tania van de Riet van
het actiecomité overhandigd, nadat ze in een
speech duidelijk had gemaakt waarom bewoners
niet willen dat deze woningen gesloopt worden.
Omdat er maar vier mensen aanwezig mochten
zijn bij de overhandiging was deze live te volgen
via een digitale uitzending.
De wethouder en de directeur toonden volop
begrip voor de mensen die tegen de sloop zijn
maar wilden niets toezeggen omdat er nog geen
duidelijkheid is over de plannen. Omdat uit het
onderzoek van de gemeente naar de
cultuurhistorische waardebepaling blijkt dat de
structuur van de wijk behouden moet blijven,
moeten de plannen aangepast worden. Voor
september zal hier geen duidelijkheid over
komen en blijven de bewoners nog steeds in
onzekerheid. Het comité heeft ook gevraagd
naar het rapport waaruit zou blijken dat het te
duur is om de woningen te renoveren en
verduurzamen. Mevrouw Heemskerk wilde dat in
eerste instantie niet toesturen maar nadat werd

Muur van steun
Zaterdag 15 mei was er een manifestatie op
de Dam waar getroffen ouders hun verhalen
vertelden van de toeslagenaffaire. ‘Dit mag nooit
meer gebeuren’ zei Renske Leijten die deze
ouders toesprak. Door het hele land zijn er
tegelijkertijd solidariteitsacties voor deze
gedupeerden georganiseerd, zo ook in
Zoetermeer. Onze partijgenoten Annemiek,
Henry, Ivan en Jan waren in het Stadshart te
vinden om steun voor de ouders en hun kinderen
op te halen. Hartverwarmende woorden en leuke
opmerkingen kregen we van de voorbijgangers.

Duizenden mensen werden vermorzeld door een
monsterlijke overheid die hen ten onrechte
beschuldigde van fraude en vervolgens bizarre
bedragen ging terugvorderen.

Ondertussen in de fractie…….
Op 18 mei is een artikel in de Volkskrant
geplaatst met de kop ‘Gemeenten kijken in het
geheim mee op sociale media’.
‘Het online speuren onder nepnamen, het
opslaan van persoonlijke gegevens en het
binnendringen van besloten groepen zijn een
ernstige inbreuk op rechten van burgers’, zegt
Bart Custers, hoogleraar Law and Data Science
aan de Universiteit Leiden. Het is simpelweg
verboden. Er wordt daarbij gebruik gemaakt van
nepaccounts, dat onder strikte voorwaarden is
voorbehouden aan inlichtingendiensten en de
politie. Dit recht hebben gemeenten niet.
Om hierover meer duidelijkheid te krijgen over de
lokale situatie in Zoetermeer zijn vragen gesteld.
We willen weten of deze werkwijze ook in onze
stad wordt gebruikt en in welke gevallen.
Wordt bij het opsporen van bijstandsfraude
dezelfde werkwijze toegepast.

Op 31 mei is in de gemeenteraad een debat
gevoerd met het college over de jaarstukken van
2020. Dit gebeurt elk jaar in het zogenaamde
resultatendebat. Het voorbije jaar stond ook
binnen onze gemeente voor een belangrijk deel
in het teken van de corona pandemie. Veel
werkzaamheden zijn verschoven naar een ander
moment wat heeft geleid tot een positief
rekeningresultaat. De onderuitputting in de
jaarstukken als gevolg van COVID-19 zal in de
Perspectiefnota voor 2021 worden betrokken. In
de perspectiefnota worden voorstellen verwerkt
tot aanpassen van beleid. We zullen het college
hier kritisch gaan volgen. Deze perspectiefnota
wordt besproken tijdens het voorjaarsdebat op
maandag 28 juni aanstaande.

Recept van de maand
Macaronischotel met drie soorten kaas
(4 personen)
350 gram macaroni, 10 groene olijven,
6 zongedroogde tomaten in olie, 1 bolletje
mozzarella (125 gram), 100 gram Danish blue
(kaas), 100 gram gemalen oude kaas, 500 gram
tomaten en 1 eetlepel basilicum

Macaroni volgens gebruiksaanwijzing beetgaar
koken. Oven voorverwarmen op 200 °C of
gasovenstand 4. Olijven in plakjes snijden.
Zongedroogde tomaten in reepjes snijden.
Mozzarella uit laten lekken en kazen in stukjes
snijden. Tomaten schoonmaken en in plakjes
snijden. Macaroni mengen met olijven,
zongedroogde tomaat, basilicum en helft van
stukjes kaas. Op smaak brengen met zout en
peper. Macaroni in ingevette schaal scheppen en
stevig aandrukken. Afdekken met tomaat
plakken en rest van stukjes kaas. Schotel
bestrooien met zout, peper en gemalen kaas. In
midden van oven circa. 20 minuten bakken tot
bruin korstje ontstaat. Eet smakelijk.

