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Woonprotest Rotterdam. Ga mee!
Steeds meer mensen, jong en oud,
huurders en kopers, worden geraakt
door de wooncrisis. Het is de hoogste
tijd voor een radicaal ander woonbeleid.
De afgelopen decennia is de
woononzekerheid ook in Nederland
toegenomen. De dakloosheid is
verdubbeld en de woningnood is
geëxplodeerd. Het huren is
geflexibiliseerd en veel mensen wonen
noodgedwongen tijdelijk, onzeker of te
duur. Sociale huurwoningen worden op
grote schaal verkocht, gesloopt en
geliberaliseerd. Sociaal huren wordt
gemarginaliseerd, terwijl de vrije
huursector duur en onzeker is. Ook zijn
koopwoningen voor velen onbereikbaar.
Woonlasten stijgen. Huisuitzettingen
nemen toe. En minder kapitaalkrachtigen
worden verdrongen uit de stad, terwijl
ook de middeninkomens tussen wal en
schip vallen. Tegelijkertijd slaan
beleggers en speculanten hun slag: voor
hen zijn woningen handelswaar,
wereldwijd de veiligste investering voor
wie winst wil maken. Dit alles is het
gevolg van bewust politiek beleid.
Daarom vindt er op 17 oktober om
14.00 uur een groot woonprotest plaats
in het Afrikaanderpark in Rotterdam.
Afhankelijk van het aantal aanmeldingen
gaan we kijken of we gezamenlijk
vervoer kunnen regelen. Meld je daarom
aan via zoetermeer@sp.nl.

Ledenvergadering
Op 16 september is er een
ledenvergadering gehouden in ons
partijpand. Op deze avond is gesproken
over ons beginselprogramma Heel de
Mens, de kandidatenlijst voor het nieuwe
partijbestuur maar ook over de
gemeenteraadsverkiezingen die volgend
jaar maart plaatsvinden.

Op deze vergadering is een
kandidatencommissie ingesteld die
bestaat uit Theo van der Hoeven, Henry
van de Ham en Marga Berendse. Voor
de programmacommissie zijn gekozen:
Annemiek Kamphuis, Ivan Bey, Daniël
Westhoek en Jan Velner. Zij hebben die
avond ook met de leden gesproken over
welke punten er in het
verkiezingsprogramma moeten komen.
Heeft u hier nog ideeën over? Laat dit
dan weten via zoetermeer@sp.nl.
Op 23 oktober zal een afvaardiging van
de ledenvergadering naar de
regioconferentie gaan waar ook weer
gesproken zal worden over ons
beginselprogramma Heel de Mens en de
kandidatenlijst.

Ondertussen in de fractie….
In de vorige SPot van september hebben
we gesproken over de voorgenomen
sluiting van de Vlieger in Rokkeveen en
gelijktijdig over het (voorlopig) stoppen
van de sport aan psychisch kwetsbare
inwoners bij Reakt in Buytenwegh.
In de reactie van het college gaf ze aan:
‘dat de producten van De Vlieger en
inZet niet wezenlijk anders zijn. In de
nieuwe situatie worden deze activiteiten
op de Nathaliegang aangeboden. InZet
biedt grotendeels dezelfde activiteiten
die voorheen op locatie van De Vlieger
aangeboden werden, mogelijk wel in een
andere vorm en/of op een ander tijdstip
of met een andere frequentie’.
InZet heeft de opdracht gekregen om
zes centrale inlooppunten te realiseren
in Zoetermeer. Dit moet dan gebeuren
met een taakstelling die vanaf volgend
jaar geleidelijk oploopt van € 200.000
naar € 600.000 in 2025. Dit is volgens de
SP een onmogelijke opgave, zonder te
snijden in activiteiten. Het college
hierover: ‘ondersteuning en activiteiten
worden geclusterd zodat medewerkers
gerichter kunnen worden ingezet en er
beter voldaan kan worden aan specifieke
ondersteuningsbehoeften in de wijk’.
Over de gestopte activiteiten bij Reakt
kwam een nog vreemder antwoord:
‘deze activiteiten zijn niet opgenomen in
de afspraken met Reakt met betrekking
tot hun ondernemerschap. Het bieden
van sportactiviteiten is geen doel op zich
van de WMO en maakt ook geen deel uit
van de opdracht aan InZet.’
De SP zal hier bovenop blijven zitten om
te kijken of alle toezeggingen door het
college worden waargemaakt.

Recept van de maand
Pasta in romige tomatensaus met
spinazie
Ingrediënten: 2 teentjes knoflook,
2 eetlepels zonnebloemolie, 450 gram
macaroni groenten, 300 gram volkoren
macaroni, 800 gepelde tomaten in blik,
200 gram zuivelspread, 200 milliliter heet
water, 15 gram verse basilicum, 400
gram verse spinazie

Bereiding:
Snijd de knoflook fijn. Verhit de olie in de
hapjespan en bak de knoflook en
macaroni groente. Voeg de macaroni,
gepelde tomaten, zuivelspread en het
water toe. Plet de tomaten met een
houten lepel en breng het geheel aan de
kook. Voeg eventueel wat meer water
toe als de saus te dik wordt.
Snijd ondertussen het basilicum fijn en
de spinazie grof. Voeg de spinazie toe
en laat in delen slinken. Controleer of de
pasta gaar is. Roer ¾ van het basilicum
erdoor en breng op smaak met peper en
eventueel zout.
Verdeel over diepe borden en garneer
met de rest van het basilicum.
Eet smakelijk!

