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Pleidooi voor behoud van 23 
huurwoningen in Meerzicht 
Mevrouw van Es, lid van actiecomité 
Slopen? Nee!, heeft tijdens een 
commissievergadering ingesproken. 
Zij hield een prachtig pleidooi voor behoud 
van de 23 woningen die op de nominatie 
staan om gesloopt te worden. Het gaat 
daarbij om woningen van De Goede 
Woning in Meerzicht. Deze woningen 
kunnen nog prima verduurzaamd worden. 
met subsidies die hiervoor beschikbaar zijn. 
Dat zij niet alleen staat in haar pleidooi is 
overduidelijk. In korte tijd zijn 213 
handtekeningen tegen de sloop opgehaald! 
Ook de buurtgenoten zijn niet blij met de 
flinke ingreep in hun nu nog mooie groene 
wijk met veel privacy.  
Het actiecomité zoekt nog naar een 
geschikt moment om de handtekeningen te 
kunnen aanbieden. De gemeente laat op dit 
moment een cultuurhistorisch onderzoek 
uitvoeren in Meerzicht. De woningen zijn 
onderdeel het experimentele woonproject 
‘Het Pleintjesplan’ in Meerzicht van het 
Architectenbureau Leo de Jonge. 

 
Zolang dit niet is afgerond zal de 
sloopvergunning niet worden afgegeven. 
Bij navraag van onze partij blijkt dat het 
onderzoek niet afgerond is voor eind 
januari. Dus voor de bewoners blijft het nog 
een periode van grote onzekerheid.  

 
Stop de huurverhogers! 
Midden in de Coronacrisis hebben de 
verhuurders in Nederland, met goedkeuring 
van minister Ollongren, de huren gigantisch 
verhoogd. Het werd de grootste stijging in 
maar liefst zes jaar tijd, terwijl de helft van 
de huurders vorig jaar ook al moeite had 
om rond te komen. Minister Ollongren kan 
dit alleen maar doen, omdat ze daarbij nog 
altijd gesteund wordt door het CDA, de 
ChristenUnie en D’66. Het kabinet helpt de 
grote bedrijven wel de crisis door, maar laat 
daarbij de huurders in de kou staan. 

 
Om deze drie partijen in de Tweede Kamer 
op andere gedachten te brengen vragen wij 
het CDA, de ChristenUnie en D66 om hun 
steun aan de huurverhogers in te trekken. 
Dit doen we samen met de huurders en de 
andere SP afdelingen. Samen staan we 
sterk!  Zo willen we de huurverhoging van 
2020 terugdraaien en de huurverhoging 
van 2021 stoppen. 
Dat kunnen we niet alleen. Help ons mee! 
Ga dan naar de website 
https://doemee.sp.nl/stop-de-huurverhogers 
en stuur de drie woordvoerders van deze 
partijen een e-mailbericht.  
 
 
 
 

 

https://doemee.sp.nl/stop-de-huurverhogers


Ondertussen in de fractie 
Op het moment dat dit artikel wordt 
geschreven is nog niet duidelijk wat de 
uitkomst is geworden van het najaarsdebat. 
Tijdens dit debat wordt niet alleen vooruit 
gekeken naar 2021-2024 maar ook het 
resultaat van het lopende jaar, waarin ook 
de corona zijn invloed heeft.  
De financiële positie van de gemeente voor 
de komende jaren staat flink onder druk, 
door oplopende kosten binnen het sociaal 
domein (met name in de jeugdzorg), 
ontoereikende rijksvergoedingen en 
oplopende korting op het gemeentefonds. 
Ons raadslid Ivan Bey is niet meegegaan 
met de bezuinigingsdrift van het college. 
Hij gaf daarbij aan dat ‘door de recente 
bezuinigingen die doorgevoerd zijn, en nog 
doorgevoerd zullen worden, of zoals het 
college dit liefkozend noemt ‘ombuigen en 
vernieuwen’, er weinig speelruimte over is. 
Er is natuurlijk een potje met Eneco gelden, 
waar door het college al wat uit is gehaald, 
maar wat hier nu precies de status en de 
bedoeling van is weten we nog niet echt’. 
Tijdens zijn bijdrage vroeg hij ook om 
aandacht voor de positie van huurders in 
onze stad door de hoogste huurverhoging 
in jaren en dat is nog verder toegenomen 
door de coronacrisis. Hiervoor heeft hij 
tijdens de vergadering, die digitaal heeft 
plaatsgevonden, een motie ingediend om 
minister Ollongren en de verhuurders te 
benaderen zodat zij de huurverhoging van 
dit jaar terugdraaien en het komende jaar 
niet laten stijgen.  
Naast deze motie van de SP zijn er door de 
andere partijen nog 30 moties ingediend.  
 
 
 
 
 

Recept van de maand 
 
Vegetarisch lunchgerecht voor 2 
personen 
een half ongesneden vloerwit, 1 blikje 
ansjovisfilets, 6 kleine trostomaten, 
2 eetlepels peterselie (fijngehakt), 
3 eetlepels (Spaanse) olijfolie, 1 groot 
teentje knoflook, 6 zwarte olijven zonder 
pit in plakjes. 

 
Verwarm een grillpan voor tot gloeiend 
heet. Snijd van het brood 4 grove sneden 
en rooster ze mooi bruin in de grillpan. Laat 
intussen de ansjovisfilets uitlekken op een 
flinke laag keukenpapier. 
Halveer 2 tomaten en verwijder de zaadjes. 
Ontvel de andere tomaten, verwijder de 
zaadjes en snijd het vruchtvlees in blokjes. 
Schep ze in een kom om met wat zout en 
peper, 1 eetlepel peterselie en 1 eetlepel 
olijfolie. 
Wrijf de sneetjes geroosterd brood eerst in 
met een halve teen knoflook en daarna met 
een halve tomaat. Sprenkel er wat olijfolie 
over. Leg de sneetjes op een bord en 
schep de tomatensalade erop. Leg op elk 
sneetje 2 reepjes ansjovis en strooi de 
olijven en de rest van de peterselie erover. 

 

 


