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Van actiecomité naar
bewonerscommissie
Maart 2020, corona barst los en wij gaan
met z’n allen in lockdown. De huurders van
23 seniorenwoningen in de Landenbuurt
krijgen in deze tijd een brief van hun
verhuurder de Goede Woning dat in 2021
hun huizen gesloopt zullen worden en er
nieuwbouw teruggeplaatst wordt. Dit omdat
de indeling van de woningen niet meer van
deze tijd is en renoveren te duur is. De
bewoners zijn boos en schakelen de SP in.
Een actiecomité van bewoners,
omwonenden en de SP wordt gestart. Er
worden handtekeningen opgehaald en
aangeboden aan de directie van DGW en
aan de wethouder. Natuurlijk hebben zij hun
eigen plannen en doen geen toezeggingen.
Niet eens dat ze nog eens naar de plannen
zullen kijken. Ook spreken bewoners en
omwonenden de gemeenteraad toe en uiten
daar hun ongenoegen.
Vervolgens blijft het oorverdovend stil. Af en
toe komt er een brief van de gemeente,
mede namens DGW, dat er nog niks bekend
is, dat er onderzoek is geweest naar de
cultuurhistorische waarde van de woningen,
dat ze zich daar eigenlijk niks van
aantrekken, dat er in de leegstaande
woningen Oekraïense vluchtelingen komen
en dan twee weken later dat er géén
Oekraïense vluchtelingen komen. En wat er
nu gaat gebeuren weet niemand.
Het actiecomité heeft inmiddels een gesprek
gehad met de overkoepelende
huurdersbelangenvereniging van DGW
(HUIB) en er is besloten om een
bewonerscommissie op te richten.
Inmiddels zijn er drie huurders die zitting
hebben genomen in de bewonerscommissie
en worden zij natuurlijk ondersteund door

omwonenden en de SP. Zij zullen nu in
gesprek gaan met DGW en wederom
duidelijk maken dat de bewoners kiezen
voor renovatie en niet voor sloop. Wordt
vervolgd ………………

Ondertussen in de raad……
Een van de eerste onderwerpen die de SP
aangekaart heeft in de raad was de
gemeente tot meer snelheid te manen
middels een motie op de uitbetaling van de
energietoeslag. De regering maakt dit
voorstel bekend in december om het bedrag
via de gemeenten uit te keren.

In maart wordt dit bedrag verhoogd naar €
800. Op het moment dat wij de motie
hadden opgesteld waren al gemeenten tot
uitbetaling overgegaan. De motie werd
echter verworpen met een klein verschil van
19 tegen 17 stemmen om vervolgens tijdens
de raad van 9 mei unaniem aangenomen te
worden. Inwoners met een uitkering uit de
Participatiewet (bijstand) hebben het bedrag
al ontvangen. Denkt u hier ook recht op te
hebben ga dan naar
www.zoetermeer.nl/energietoeslag
De noodopvang van Oekraïners is ook
besproken. Om deze vluchtelingen een
goede plek te kunnen geven in Zoetermeer
buiten de opvang in hotels is er een kantoor
beschikbaar aan het Bredewater en heeft
Vestia ook ruimte aangeboden.

Weggecijferd. Teruggevochten!
Al vele malen demonstreerden de mensen
die slachtoffer werden van misstanden bij de
Belastingdienst. Ondanks het feit dat er een
kabinet Rutte gevallen is over dit onderwerp
zitten veel Nederlanders nog steeds in diepe
ellende. Daarom zijn zij op zaterdag 16 april
weer in actie gekomen. Het vond plaats in
Rotterdam, de stad waar ouders in 2019
voor het eerst in actie kwamen.

Daarna was het de tijd voor de komende
Provinciale Statenverkiezingen en tenslotte
was er Bart van Kent met een item over ons
pensioen. De toekomst van ons pensioen
zal meer onzekerheid met zich mee gaan
brengen.
Recept van de maand
Ultieme tomatensalade
Ingrediënten 4 personen
8-12 smaaktomaten, 1 ui,
2 eetlepels scherpe gladde mosterd
4 eetlepels wijnazijn,
1 eetlepel water
8 eetlepels olijfolie,
verse peterselie of munt

Onze afdeling was ook in Rotterdam
aanwezig om deel te nemen aan deze
indrukwekkende manifestatie. De ouders en
kinderen mogen niet vergeten worden en wij
blijven strijden voor de ouders die getroffen
zijn door de toeslagenaffaire en die ouders
waarbij de kinderen uit huis zijn geplaatst.
Tijdens deze manifestatie zijn verhalen,
gedichten en columns voorgedragen en dat
was erg emotioneel en indrukwekkend. Het
feit dat 1.115 kinderen uit huis zijn geplaatst
en nog steeds niet allemaal bij hun ouders
terug zijn is een ongekend onrecht in
Nederland.

Regioconferentie Zuid-Holland
Zaterdag 30 april hadden we eindelijk weer
fysiek een regioconferentie. Geweldig om
weer te kunnen netwerken zonder regels of
toestanden. Een prachtige locatie, mooi
programma, lekkere lunch en fantastische
sfeer. Rik Jansen gaf een toelichting op zijn
werk in de Eerste Kamer. Over de strijd in
de Tweebosbuurt voor behoud van sociale
huurwoningen werd verteld door Mustapha
Eaisaouiyen.

Bereiding
We starten met het maken van de dressing.
Het wordt gemaakt door in een verhouding
van 3:1 olijfolie te mengen met wijnazijn.
Vervolgens kan de vinaigrette op smaak
worden gebracht met zout, peper, verse
tuinkruiden, mosterd, knoflook of honing.
Snijd de tomaten in dunne plakjes zonder te
duwen. Leg ze dakpansgewijs op een
schaal, mooie rijtjes naast elkaar. Snijd de
ui, versnipper deze en het strooi erover.
Klop de dressing (let op, er is erg veel
mosterd) en giet het er over. Bekronen kan
met peterselie of munt.
Eet smakelijk!

