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Huurders van Vestia in gesprek met
wethouder op gemeentehuis
In het hele land heeft de SP samen met
huurders van Vestia actie gevoerd voor
een bevriezing van de huren. Dat is
gelukt. Het is alweer oud nieuws, maar
de gevolgen spelen nog steeds.
Huurders zijn de dupe van het derivaten
schandaal en betalen daarvoor nog
steeds de rekening.

Op vrijdag 15 oktober hebben een aantal
huurders van Vestia met wethouder
Paalvast, waaronder Monique, een uur
gesproken. Hierin gaf ze onder andere
aan ‘ik wil mijn huurhuis opknappen,
maar de schimmel blijft terugkomen’.
SBS6 heeft hierover een nieuwsitem
gemaakt om te kijken of er wat is
veranderd in de laatste 1,5 jaar.
De huurders boden een zwartboek aan
aan de wethouder en hopen nu dat de
ernst van de situatie wordt ingezien.
Vestia wordt opgesplitst in een drietal
kleinere corporaties. Na deze splitsing
wil Vestia in staat zijn om sober beleid in
het kader van de volkshuisvesting uit te
kunnen voeren. Onze wethouder mag
hierop nog een zienswijze doorgeven.
De huurders hebben hun eisen
meegegeven aan de wethouder: Eigen
onderhoudsmonteurs en meer inspraak!

Regioconferentie Zuid-Holland
Op zaterdag 23 oktober waren een
drietal SP-leden vanuit Zoetermeer
aanwezig op de regioconferentie van
Zuid-Holland in het Energiehuis te
Dordrecht.
Tijdens deze conferentie stonden een
tweetal belangrijke onderwerpen op het
programma. Allereerst om de opbrengst
van de ledenenquête over ‘Heel de
mens’ te bespreken. Dit is een eerste
stap om ons beginselprogramma te
vernieuwen, dat afgerond moet zijn op
22 oktober 2022, als de SP vijftig jaar
bestaat.
Op 11 december 2021 zal het concept
beginselprogramma ‘Heel de Mens’
tijdens een congres worden besproken.
Daarnaast vond er de verkiezing plaats
van een twee regiovertegenwoordigers
namelijk die van de regio's Den Haag en
Rotterdam. Voor onze regio was er
slechts één kandidaat, namelijk
Sebastiaan van den Hout.

Ondertussen in de fractie…..
De SP heeft tijdens de (extra)
raadsvergadering van maandag 25
oktober tegen de opvang van
statushouders in de voormalige
gevangenis van Zoetermeer gestemd.

Het COA (Centraal Orgaan Opvang
Asielzoekers) heeft de gemeente
Zoetermeer verzocht om zo snel
mogelijk 750 statushouders op te
vangen op de aangewezen locatie op
de grens van het Oude Dorp en
Rokkeveen. De SP is niet tegen de
opvang van statushouders, maar wél
wanneer het plan nauwelijks uitvoerbaar
blijkt te zijn. Na de stemmingen in de
raad over een 50-tal amendementen
ingediend door verschillende partijen
bleek al snel dat er op het gebied van
menselijke waardigheid voor de
statushouders én de veiligheid voor de
buurt, weinig garanties gegeven konden
worden.
Dit is voor de SP reden genoeg om het
voorstel niet te steunen. Fractievoorzitter
Iván Beij zei tijdens de stemverklaring
dat hij het een erg moeilijke beslissing
vond omdat deze stem schuurt met het
gevoel van solidariteit met statushouders
dat immer sterk aanwezig is. Maar
zonder bovenstaande garanties kan de
SP niet verantwoordelijk zijn voor een
plan dat meteen al dreigt te mislukken.
Gelet op de ervaringen elders in het land
waar er, vergelijkbaar met Zoetermeer,
eveneens heel snel een (tijdelijke)
opvang voor statushouders is
gerealiseerd zal dit niet veel beloven
voor Zoetermeer. In de politiek moeten
soms lastige keuzes gemaakt worden en
dit was er een van.
Ledenvergadering 11 november
Tijdens deze vergadering praten we over
het verkiezingsprogramma voor de
gemeenteraad van 2022, de lijst met
kandidaten en de verkiezing van het
landelijke partijbestuur. Wil je hierop
invloed uitoefenen kom dan deze avond
om 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur)
langs aan de Stadhoudersring 12a.

Recept van de maand
Gehaktballetjes in tomatensaus
Ingredienten:
Gehaktballetjes: 500 gram gehakt, 2
eieren, paneermeel, 1 grote ui (in kleine
stukjes snijden), 3 teentjes knoflook,
nootmuskaat, paprikapoeder, 1
theelepeltje zout en tijm.
En voor de tomatensaus: 1 ui, ⅓ blokje
vleesbouillon in een koffiekopje met
warm water, 2 kleine tomaten (in blokjes
snijden) en 1,5 glas rode wijn.
De benodigdheden voor de balletjes
gehakt door elkaar mengen. Olijfolie in
de koekenpan doen en bruin bakken op
een hoog vuur.
Wanneer dit bijna gaar is de ui, bouillon
en de tomaat erbij doen. Daarna het
anderhalf glas rode wijn toevoegen en
de tijm naar eigen smaak. En als laatste
nog 1 teentje geperste knoflook erbij
doen. Dit alles laten pruttelen tot het een
sausje wordt.
Eet smakelijk!

