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Slopen bezopen! 

Eind maart viel bij 23 seniorenwoningen in de 
Landenbuurt in Meerzicht een brief op de mat 
van de verhuurder De Goede Woning met de 
mededeling dat hun huis in 2021 gesloopt zal 
worden. De concept-plannen waren al 
ingediend bij de gemeente. 

Helaas was de woningbouwcorporatie even 
vergeten om te vragen aan de huurders wat zij 
ervan vonden en ook waren ze vergeten de 
concept-plannen aan de bewoners voor te 
leggen. Hoezo inspraak! 

Boze huurders namen contact op met de SP en 
dus hebben wij zelf eerst maar eens een 
onderzoek gedaan onder de bewoners wat zij 
nou eigenlijk vonden van hun woning en de 
plannen van De Goede Woning. Uit het 
onderzoek blijkt dat alle mensen die 
gereageerd hebben er prima wonen en 
helemaal niet weg willen.  

Dat bij sommige woningen best wat 
gerenoveerd mag worden is duidelijk, de SP 
heeft inmiddels schriftelijke vrage gesteld aan 
dewethouder want we willen wel eens weten 
horen 

 

 

 

 

 

Dat bij sommige  aaDat bij sommige woningen 
best wat genenoveerd mag wordenis duidelijk, 
de SP heeft inmiddels schrifteijke vragen 
gesteld aan de wethouder want we willen wel 
eens weten hoe hij daar over denkt. 

De bewoners zijn, ondanks hun hoge leeftijd, 
zeer strijdvaardig en hebben zelfs een bord in 
hun tuin geplaatst om te laten weten dat ze het 
er niet mee eens zijn.Digitaal vergaderen 
Vanwege de Corona Crisis en het verbod op 
bijeenkomsten wordt er ook door de gemeente 
Zoetermeer voor gekozen om voorlopig digitaal 
te vergaderen. Door een spoedwet, die recent 
is aangenomen door de Eerste Kamer bestaat 
de mogelijkheid om digitaal te vergaderen. Dit 
geldt voor zowel de commissies als voor de 
gemeenteraad. Ook de besluitvorming gaat 
digitaal. Dit was de eerste keer erg wennen. 
Slechte verbindingen, microfoons die aan 
bleven staan, waardoor er veel ruis ontstond, 
het was allemaal een beetje behelpen. 

 

 



Er wordt daarom nu tóch gekeken om in elk 
geval de raadsvergaderingen op het stadhuis te 
houden. De richtlijnen van het RIVM zullen 
uiteraard gehouden worden. Om afstanden te 
waarborgen kan er bijvoorbeeld gekeken 
worden om alleen de woordvoerders fysiek in 
de raadszaal aanwezig te laten zijn. 

0% huurverhoging is genoeg! 

Op 27 april vierde Nederland geen koningsdag 
maar woningsdag. Maar Woningsdag zou nog 
veel leuker zijn als iedereen een goede en 
betaalbare woning heeft. Vorig jaar had al de 
helft van de huurders moeite met het betalen 
van de huur. En velen krijgen het nu nog 
moeilijker, omdat op dit moment veel gezinnen 
in Nederland door de Corona crisis te maken 
hebben met een terugval in inkomsten. Maar 
ondertussen gaan de huren per 1 juli voor velen 
nog verder omhoog. De SP riep daarom op  
Woningsdag alle huurbazen op om de 
huurverhoging te stoppen, want 0 is genoeg! 
Iedereen kan deze oproep steunen op 
https://doemee.sp.nl/stop-de-huurverhoging 

 
 
 
Wil je hiermee zelf aan de slag, stuur een 
e-mail naar zoetermeer@sp.nl, 
dan geven we vervolgens aan wanneer deze 
afgehaald kan wordenRecept van de maand 

Rode saus 
4 grote rijpe tomaten,1 kleine rode en 1 groene 
paprika (zonder zaden en zaadlijsten), 1 grote 
ui, 2 theelepels zout, 90 gram bruine basterd- 
suiker, 1½ deciliter moutwijn azijn, ½ theelepel 
milde paprikapoeder, peterselie voor garnering. 

Ontvel de tomaten en snijd ze in stukjes. Snij 
de rode en groene paprika in heel kleine 
stukjes en snipper de ui. Breng alle 
ingrediënten, behalve de peterselie, in een pan 
met een zware bodem aan de kook, draai dan 
het vuur laag en laat het mengsel nog een uur 
sudderen tot het ingedikt is; roer vaak tijdens 
het koken. 

Giet het in een grote weckpot en dek die af met 
een van een waslaag voorzien rondje en een 
glazen deksel. Laat de saus 1-2 weken staan 
voordat u haar gebruikt. Dien de saus op in een 
kommetje, gegarneerd met peterselie. Voor 
circa 500 gr. 

TIP: Deze pikante saus smaakt voortreffelijk bij 
vlees en wild. 

1 mei: Dag voor onze helden 
Op 1 mei hebben wij als SP een ode gebracht , 
aan ‘Onze Helden’ en daarbij serieuze oproep 
gedaan voor de herwaardering van het werk 
dat mensen in vitale beroepen doen voor onze 
samenleving. We zijn dit jaar niet samen naar 
het Malieveld gegaan om te pleiten voor betere 
arbeidsvoorwaarden en hoger salaris, maar zijn 
digitaal samengekomen om te praten met 
leraren, chauffeurs, schoonmakers, 
verpleegkundigen en vele andere over hoe zij 
in deze tijd hun werk beleven. 
 
Agenda 
Alle bijeenkomsten vinden digitaal plaats 
20 mei aanbieding Zwartboek Vestia 
28 mei bestuursvergadering 
  2 juni resultatendebat Zoetermeer 
20 juni partijraad 
22 juni voorjaarsdebat Zoetermeer 
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