
SPot nieuwsblad van de SP afdeling Zoetermeer 

  Oktober 2019 

 
Even voorstellen: 
In deze SPot is nu het woord aan Jan Boin, 
bestuurslid en penningmeester SP. 

 
 
Mijn politieke interesse is in 
de jaren 60 aangewakkerd 
door de aanhoudende 
protesten tegen de Vietnam 
politiek van Amerika. U 
 
In die jaren ben ik politiek 
actief geworden voor de 

PSP, de Pacifistisch Socialistische Partij in 
diverse bestuursfuncties.  Doordat deze 
partij mijns inziens steeds verder naar rechts 
opschoof heb ik uiteindelijk besloten deze 
partij de rug toe te keren.  

Ik ben in 2013 tot de fractie toegetreden als 
fractiemedewerker die toen nog bestond uit 
vier raadsleden en vanaf 2014 tot heden ben 
ik commissielid  voor de SP in de raad en 
even als raadslid vanaf september 2017 na 
het vertrek van Fred van Elleswijk. Dit heb ik 
gedaan tot de desastreuze verkiezingen van 
2018  waarin wij twee van de vier raad- 
zetels hebben verloren.  

Armoedebestrijding heb ik hoog in mijn 
vaandel staan maar ook zaken als veiligheid 
voor de burger vind ik erg belangrijk vooral 
nu je toch steeds meer ziet dat onze 
zogenaamde veiligheid een schijnveiligheid 
is geworden. Verder vind ik zaken als milieu 
en verkeersveiligheid met name voor onze 
kinderen erg belangrijk.  

Vanaf maart van dit jaar vervul ik tevens de 
functie van penningmeester van de afdeling.  

Door mijn toetreding tot het bestuur hoop ik 
dan ook samen met de andere 
bestuursleden en de andere actieve leden 
mijn steentje te kunnen bijdragen om de 
afdeling weer gezond te maken zodat wij net 
als in vroeger tijden weer de gunst van de 
kiezer gaan terugwinnen. 

Ondertussen in de fractie 

Op maandag 4 en 11 
november vindt het 
begrotingsdebat 
plaats in de raad. 
Dan staan de 
bezuinigingen 
centraal voor het 
komende jaar 

Als fractie willen wij 
graag op donderdag 

17 oktober met onze leden in gesprek over 
deze bezuinigingen en samen ideeën 
opdoen voor een stevig tegengeluid! De 
fractie nodigt daarom alle leden harte uit in 
ons SP pand.  

Bespreking concept-congresstuk 

Op 19 september waren in ons partijpand 
7 leden aanwezig om het conresstuk te 
bespreken. Het congresstuk bevat een mooi 
voorwoord dat duidelijk maakt wat een 
mooie partij we zijn. We mogen best laten 
zien dat we ook trots zijn op onze partij.  
Door de toegenomen individualisering is de 
betrokkenheid bij en actiebereidheid voor de 
SP wat minder groot. Maar dat kunnen we 
veranderen door ons in te blijven zetten voor 
de mensen, ook al komen die enkel nog in 
actie voor zaken die hen zelf raken.  
 



Landelijk zijn we onzichtbaar op televisie en 
in kranten, dit in tegenstelling tot de social 
media waar we wel goed zichtbaar zijn.  
De SP Zoetermeer is van mening dat het 
klimaat-standpunt wel duidelijker naar voren 
mag komen.Daarnaast gaven we aan dat 
het goed is om doelen te stellen maar dat 
niet alles tegelijk kan. Goede timing blijft 
daarbij belangrijk.  
 
Recept van de maand  
Salade van tomaat en mozzarella 
Ingrediënten: 
2 vleestomaten 
185 gram mozzarella in plakjes 
1 rood uitje, in dunne ringetjes 
peper en zout 
6 cl koudgeperste olijfolie 
1 eetlepel verse basilicumblaadjes 
1 eetlepel pijnboompitjes 
 
Snijd de tomaten in dunne schijven en 
verdeel ze over 4 borden. Leg op elk  
schijfje tomaat een plakje kaas en een 
uiringetje. Bestrooi ze met peper en zout en 
besprenkel ze met olie. Bestrooi ze tenslotte 
met basilicum en pijnboompitten en dien ze 
meteen op.  
 
Oproep SP campagne ‘een eerlijk loon 
voor iedereen!’ Leidschendam-Voorburg 
Op 19 oktober start de lokale SP-afdeling 
een campagne voor hogere lonen. 
De economie groeit, waar we met z’n allen 
hard voor hebben gewerkt maar niet 
iedereen heeft daarvan z’n eerlijke deel 
gekregen.  
 
Meer weten ga naar de website: 
www.leidschendam-voorburg.sp.nl  
 
Aanvang: 13.30 uur 
Locatie: Veur Theater Damlaan 44 2265 AP 
Leidschendam-Voorburg.  
Bereikbaarheid: Vanaf station Voorburg met 
buslijn 45. 
 

  
Agenda 
17 oktober Bespreking begroting 2020 

Stadhoudersring 12a 
Zoetermeer 

 
19 oktober SP campagne ‘eerlijk loon 
voor iedereen! Leidschendam-Voorburg 
 
22 oktober bestuursvergadering 
 
14 november   ledenbijeenkomst bespreking 
aangepaste versie congresstuk en kiezen 
nieuw partijbestuur 
 
14 december SP congres - Nieuwegein 

http://www.leidschendam-voorburg.sp.nl/

