
SPot nieuwsblad van de SP afdeling Zoetermeer 

  November 2019 

 
Even voorstellen: 
In deze SPot is nu het woord aan Ivan Bey, 
bestuurslid en fractievoorzitter. 

 
 
Inmiddels is dit mijn 
tweede termijn in de 
Zoetermeerse 
gemeenteraad. Het 
blijft uitdagend en 
ontzettend leuk om te 
doen. Het contact met 
de mensen op straat 
en de vaak 
persoonlijke 

gesprekken die daaruit voortvloeien, doen 
wel wat met mij. Dat is ook een van de 
redenen dat ik zes jaar geleden de 
gemeenteraad in ben gegaan. Ik wil de 
verhalen en ervaringen van de 
Zoetermeerders vertalen naar de raad en 
daar mooie, concrete betekenissen aan 
geven. Dit is mijn eerste periode als 
fractievoorzitter en dat maakt dat ik ook in 
het bestuur van de SP Zoetermeer zit. 
Samen met dit team proberen we zoveel als 
mogelijk het contact met onze afdeling te 
onderhouden en wat meer op straat 
aanwezig te zijn om met de mensen te 
praten. Iets dat naar mijn mening best vaker 
mag gebeuren! Zeker de komende tijd 
wanneer de gemeente van plan is om flinke 
bezuinigingen door te voeren is het aan ons, 
de SP, om een tegengeluid te laten horen en 
met concrete alternatieven te komen. Dat 
kan ik niet alleen daarvoor heb ik de inzet 
van de hele afdeling nodig. 

 

 
 

Ondertussen in de fractie……… 
Op maandag 14 oktober is een verzoek 
behandeld in de gemeenteraad van de 8 
oppositiepartijen met als onderwerp 
Samenspel raad. 
Voorafgaand aan dit onderwerp heeft ons 
SP-lid Annemiek Kamphuis ingesproken 
tijdens de raadsvergadering. Ze maakte 
daarbij gebruik van het recht dat iedere 
inwoner van Zoetermeer heeft. 
Ze heeft daarbij grote zorgen geuit over het 
onderwerp en deed dat aan de hand van 
een sprookje over boekweit.  
Daarna bracht ze de reden naar voren. 
‘Sinds de verhuizing naar Zoetermeer in 
februari van dit jaar volgt ze de lokale 
politiek met grote belangstelling. Dat 
vanavond gesproken wordt over Samenspel 
raad zie ik als logisch gevolg van het feit dat 
de oppositie het gevoel heeft niets in te 
brengen. Dat is schadelijk voor de 
democratie. Vergeet niet dat de oppositie 
veel inwoners vertegenwoordigen in onze 
stad. Zoals ik het zie wordt de inbreng wel 
aangehoord maar er wordt niet naar 
geluisterd, met andere woorden er wordt 
niets gedaan met hun inbreng. Je kan dan 
net zo goed een sprookje gaan voorlezen, 
zoals ik net heb gedaan’. 
 
Agenda 
11 november begrotingsdebat Zoetermeer 
 
14 november   ledenbijeenkomst bespreking 
aangepaste versie congresstuk en kiezen 
nieuw partijbestuur 
 
21 november bestuursvergadering 
 
14 december SP congres - Nieuwegein 
 
19 december bestuursvergadering 
 
 

 



In gesprek met 
Vrijdag 25 oktober 2019 organiseerde SP 
Leiden een kennismakingsavond met de 
kandidaten voor het partijbestuur. Conform 
het besluit van de partijraad kunnen alle 
SP-leden tussen 13 en  23 november 2019 
in hun lokale afdeling een stem uitbrengen 
op de kandidaten voor het nieuwe 
partijbestuur 2020-2022. 

Het SP-partijbestuur telt 34 leden. De 
voorzitter en algemeen secretaris, 11 
algemeen bestuursleden, 19 
regiovertegenwoordigers en de 
fractievoorzitters van de Tweede Kamer en 
Eerste Kamer ( zij zijn uit hoofde van hun 
functie lid van het partijbestuur). 

 

Janny Visscher, Patrick van Lunteren en 
Arnout Hoekstra, de kandidaten voorzitter en 
organisatie-secretaris toeren in het land om 
kennis te maken met de SP kameraden. Ze 
stellen zich voor, vertellen waar ze naar toe 
willen met de partij, wat de uitdagingen zijn. 
Daarna is er gelegenheid om vragen te 
stellen. De avond was te kort. Als afsluiting 
was er tijd om in gesprek te gaan met de 
kandidaten onder het genot van een hapje 
en een drankje. Een sprankelende mooie 
avond.  

Van de bestuurstafel 
Met het SP klopteam gaan we binnenkort 
weer de deuren in Zoetermeer langs om met 
onze inwoners in gesprek te gaan over 
klachten of problemen die zij ervaren.  

De uitkomsten hiervan kunnen aanleiding 
zijn voor lokale of landelijke aktie.  
Vanaf januari gaan we weer thema- en 
scholingsbijeenkomsten organiseren om 
onze leden wegwijs te maken in onze partij. 
Ook willen we een van onze belangrijkste 
strijdpunten ‘wonen’ meer in de praktijk gaan 
brengen.  
Lijkt het je leuk om ons hierbij te helpen, laat 
dan wat van je horen.  
 
Recept van de maand  
1 sinaasappel 
3 theelepels zonnebloemolie 
1 uitje, gesnipperd 
1 teentje knoflook, geperst 
750 gram rijpe tomaten, in stukken 
5 dl kippenbouillon 
1 theelepel suiker 
1 theelepel gehakte verse basilicum 
peper en zout 
6 cl volle (dikke) room, geslagen 

Snijd met een aardappelmesje 4 repen schil 
van de sinaasappel af en houd die apart 
voor de garnering. Rasp de resterende schil 
en pers de sinaasappel uit.Verhit olie in een 
koekenpan en fruit uit en knoflook er 5 
minuten op een laag pitje, tot ze glazig zijn. 
Voeg de tomaten en geraspte schil toe en 
stoof ze 5 minuten op een laag vuur, tot de 
tomaten zacht worden. Giet bouillon in de 
pan en voeg suiker en basilicum toe. Laat de 
bouillon een kwartier sudderen met een 
deksel op de pan. Snijd ondertussen de 
repen  sinaasappelschil in dunne reepjes en 
doe ze in een pannetje met kokend water. 
Schap ze na 3 minuten uit het water en dep 
ze droog met keukenpapier. Pureer de soep 
in de keukenmachine en wrijf haar dan door 
een zeef. Doe haar terug in de pan en breng 
haar op smaak met peper en zout. Roer er 
sinaasappelsap door en laat op een laag 
pitje weer warm worden. Dien de soep op in 
kommen met een lepel geslagen room en 
reepjes schil er op. 

 


