SPot nieuwsblad van de SP afdeling Zoetermeer
Maart 2022

We hebben er 2!!!
Iets meer dan de helft van de
Zoetermeerse kiesgerechtigden hebben
hun stem uigebracht en 2797 van deze
stemmen zijn naar de SP gegaan. Dit is
goed voor 2 zetels waarmee Jan Velner
en Monique van Damme nu hun plaats
in de raad van Zoetermeer in kunnen
nemen.

Jan en Monique, ondersteund door twee
commissielden, zullen de komende vier
jaar in de raad strijden voor en met de
inwoners om Zoetermeer een stad te
maken voor ons allemaal.
Ook vragen we onze leden of zij leuke
ideeën of tips hebben om dit voor elkaar
te krijgen. Dit kan altijd gemeld worden
via zoetermeer@sp.nl.
Op de volgende pagina staat een
compilatie van onze campagne.

Diftar weggestemd

Van harte gefeliciteerd Jan en Monique!
We bedanken Ivan Beij voor zijn werk in
de raad de afgelopen vier jaar.
De afgelopen jaren hebben we ons met
verschillende acties in de wijken laten
zien en dat wordt gewaardeerd. Zoals de
sloopplannen van 23 woningen in
Meerzicht in plaats van renovatie. De
strijd voor het behoud van deze
woningen zetten we voort want het
besluit om deze woningen te renoveren
in plaats van te slopen is nog niet
genomen. Daarnaast zijn we bezig met
de splitsing van Vestia.

Ook mochten de Zoetermeerders
stemmen via een raadgevend
referendum of men het nieuwe
afvalbeleid ingevoerd wilde hebben.
Ruim 80% van de kiezers heeft NEE!
gezegd tegen het nieuwe afvalbeleid.
Ook de SP was tegen dit beleid.
Natuurlijk is het goed om je afval te
scheiden. Maar om daarvoor de
rekening bij de bevolking te leggen zijn
we het niet mee eens. Tenslotte
produceren wij geen afval maar houden
we afval over. Dus begin bij de bron. De
verpakkingsindustrie. Hoe het nu verder
gaat met het afvalbeleid zullen we af
moeten wachten. Het is aan het nieuwe
college of ze de stem van de
Zoetermeerders accepteren of negeren.

