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SP leden kiezen nieuw bestuur SP
Zoetermeer.
Op de Algemene Ledenvergadering van 1
oktober is een nieuw bestuur gekozen voor een
termijn van twee jaar. Ons nieuwe bestuur
bestaat uit Marga Berendse (voorzitter),
Annemiek Kamphuis (secretaris), Jan Boin
(penningmeester), Jan Velner en Henry van der
Ham (algemeen bestuursleden). Onze
fractievoorzitter Ivàn Beij maakt uit hoofde van
zijn functie deel uit van het afdelingsbestuur.

Op deze foto ontbreekt Iván Beij
Het bestuur is verantwoordelijk voor de
politieke lijn van de afdeling. Samen met de
leden werken we binnen en buiten de
gemeenteraad aan ons doel: een samenleving
waarin menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit centraal staan.
We houden graag contact met de mensen in
Zoetermeer om zo te horen wat er speelt in de
buurt. Door de corona wordt dat wat lastiger,
maar we proberen altijd manieren te vinden om
dat voor elkaar te krijgen.
Naast het kiezen van een nieuw bestuur
hebben we het concept verkiezingsprogramma
en concept kandidatenlijst besproken voor de
Tweede Kamer maart 2021 onder leiding van
onze regio vertegenwoordiger Sebastiaan van
den Hout. De inbreng was uitstekend en de
discussies goed onderbouwd met argumenten.
Op basis van de landelijke inbreng zal een
nieuw concept geschreven worden, dat
opnieuw aan de leden zal worden voorgelegd.

Het uiteindelijke programma zal worden
vastgesteld op het congres in december.
De SP draagt bouwstenen aan voor een
fundamenteel andere politiek en een eerlijke
samenleving. Een samenleving waarin velen
kunnen leven in plaats van overleven.
Na afloop was het tijd voor een hapje en een
drankje om nog even na te praten. Hier werd
prima gebruik van gemaakt.
Ondertussen in de fractie …..
Deze maand kiest de gemeenteraad voor een
nieuw afvalsysteem: het bekende DIFTAR. Bij
diftar wordt de hoogte van de heffing voor
afvalstoffen gebaseerd op het aantal keren dat
er restafval wordt ingeleverd, naast een vast
basisbedrag. De SP wil geen diftar en is
daarom een meldpunt gestart om te kijken hoe
onze inwoners erover denken. Doel is om de
hoeveelheid restafval terug te brengen van 217
kilo per persoon naar 160 kilo, door onder
andere containers voor restafval nog maar
eens per vier weken te legen, evenals de GFT
container.

Wel is er in dit voorstel rekening gehouden met
huishoudens die gebruik maken van een
Zoetermeerpas.
Niet iedereen in onze stad heeft dezelfde
mogelijkheden om afval te besparen. Factoren
als gezinsgrootte, opleidingsniveau en inkomen
spelen eveneens daarbij een rol.
Ben je het hier niet mee eens ga dan naar het
meldpunt op onze website.

Recept van de maand
Pasta met gerookte zalm en zongedroogde
tomaatjes (4 personen)
Ingrediënten:
375 gram pasta, 150 gram gerookte zalm,
1 eetlepel olijfolie, 3 teentjes knoflook, 2,5
deciliter slagroom, 15 gram verse bieslook, 1
theelepel mosterdpoeder, zongedroogde
tomaatjes, 2 theelepels citroensap, 4 eetlepels
Parmezaanse kaas.
Snijd de gerookte zalm en de gedroogde
tomaten in kleine stukjes. Verhit de olijfolie in
een koekenpan en fruit de knoflook 30 sec. op
laag vuur. Voeg slagroom, mosterdpoeder,
bieslook, zout en peper toe. Breng aan de
kook, zet het vuur vervolgens laag en laat de
saus enigszins inkoken. Voeg de zalm en
citroensap toe en meng goed. Laat het geheel
langzaam warm worden. Kook ondertussen de
pasta in een pan kokend water waaraan zout is
toegevoegd. Laat de pasta goed uitlekken en
doe hem terug in de pan. Schep de saus door
de hete pasta. Serveer direct en bestrooi deze
pasta met de zongedroogde tomaatjes, de
Parmezaanse kaas en bieslook.
SP krant bij half miljoen mensen op de mat
Op dit moment is hij gereed onze eigen krant.
In een oplage van maar liefst ruim een half
miljoen kranten wordt hij de komende tijd deur
aan deur bezorgd.
Al sinds 2008 publiceert de SP haar eigen
krant. Deze krant, in een nieuw jasje, is extra
bijzonder en staat in het teken van de komende
verkiezingen. Ons land moet eerlijker en in
deze krant staan onze plannen.
Aan ons de taak om de geleverde 10.000
kranten rond te brengen. Wil je hieraan een
bijdrage leveren, door de krant in je eigen wijk
te bezorgen, meld je dan door een e-mail te
sturen naar zoetermeer@sp.nl.

Tweede Kamerverkiezingen komen er aan
Het lijkt nog heel ver weg maar volgend jaar
maart zijn er weer Tweede Kamerverkiezingen.
De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang.
De eerste conceptversie van het programma
en de kandidatenlijst zijn besproken. Alle
opmerkingen en suggesties die de
Zoetermeerse leden hierover hadden zijn
doorgegeven aan de programmacommissie.
Op 18 oktober vindt de regionale bespreking
over het programma plaats. Dit keer zal de
regioconferentie digitaal plaatsvinden
Ook in de afdeling Zoetermeer zijn de
voorbereidingen voor de campagne op gang
gekomen. Veel leden zijn al gebeld met de
vraag of zij op één of andere manier willen
meewerken. Ben jij nog niet gebeld maar wil je
wel een steentje bijdragen aan de campagne?
Laat dit dan weten via zoetermeer@sp.nl.
Bellen kan natuurlijk ook: 06 82 28 05 66.
Waar kunnen wij hulp bij gebruiken? Natuurlijk
bij het verspreiden van verkiezingsfolders maar
ook willen we een belteam oprichten. Ook gaan
we in de campagne weer op diverse plekken in
de stad met een kraam staan waarbij we met
mensen in gesprek gaan. Lijkt het je leuk om
hier aan mee te werken? Of heb jij goede
ideeën voor de campagne? Meld je vooral aan!
Slopen? Bezopen! – vervolg
Het actiecomité Slopen? Nee! dat is opgericht
om te voorkomen dat de sloop van 23
tweekamerwoningen in de Landebuurt in
Meerzicht doorgaat, heeft een
handtekeningenactie gehouden. Veel bewoners
en omwonenden hebben het formulier
ingeleverd op de inleveradressen maar het
comité is zelf ook, corona proof, langs de
deuren gegaan en heeft met behulp van een
visnet ook nog veel handtekeningen opgehaald.
Uiteindelijk zijn er bijna 200 handtekeningen
opgehaald die aan De Goede Woning en de
gemeente worden aangeboden. Over de wijze
waarop wordt nog een besluit genomen.

