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Stop de wooncrisis!
Zoals in de vorige SPot te lezen was is
de landelijk SP op 1 juli gestart met het
verzamelen van verhalen over de
wooncrisis. Ook onze SP afdeling werkt
hier aan mee. Daarom zijn we van de
zomer langs de deuren gegaan om te
luisteren naar de problemen die mensen
ervaren doordat de huizen onbetaalbaar
geworden zijn of omdat er lange
wachtlijsten zijn. Ook hebben we in
winkelcentrum Buytenwegh gestaan en
met mensen gesproken.

Tijdens onze acties hoorden we naast de
verhalen over slecht onderhoud, waar al
jaren weinig of niks aan gedaan wordt
gedaan,maar waar wel jaarlijks de
huurverhoging op de mat viel, ook het
verhaal van kinderen, die al over de 30
zijn, en nog steeds thuis wonen omdat er
geen betaalbaar huis te krijgen is.
En als je een huis wilt kopen dan wordt
er zoveel geboden dat je niet eens meer
in aanmerking komt.

Ken jij ook zo’n verhaal of heb je hier zelf
ook mee te maken? Laat het ons vooral
weten via: https://sp.nl/wooncrisis.
Binnenkort gaan wij weer op pad om
verhalen te noteren. Vind je he leuk om
een keer mee te gaan? Mail dan naar
zoetermeer@sp.nl.
Ondertussen in de fractie….
Tijdens de vakantie heeft de fractie
vragen gesteld over de sluiting van het
buurtcentrum De Vlieger in Rokkeveen.
Het voornemen is om deze activiteiten
onder te brengen binnen een nieuw
samenwerkingsverband InZet op het
gebied van zorg en welzijn. Buurtcentra
zijn bedoeld als ontmoetingsplek voor
mensen om sociale contacten te
onderhouden, eenzaamheidsgevoelens
te verdrijven en creatieve vaardigheden
uit te oefenen, ook spel en vermaak
spelen daarin een grote rol.
Een buurtcentrum is zo ingericht dat
aan die behoeften kan worden voldaan.
Mensen moeten zich er ook in een
ongedwongen sfeer kunnen vermaken.
InZet is geen buurtcentrum en zal dat
ook nooit worden. Fractievoorzitter Ivan
Bey: 'in het verleden hebben we ook al
eens gezien dat het college het een
goed idee vond om verschillende
instanties onder een enkele koepel
samen te voegen. Dit vinden wij een
slechte zaak. Samenwerken is prima,
maar benuit juist de expertise van elke
individuele organsiatie. Een
schoenmaker en een kleermaker lijken
wellicht een beetje op elkaar maar zijn
wel degelijk twee takken van sport.
Zeker op het gebied van

maatschappelijke instellingen moet je
hier voorzichtig mee zijn'. Gelijktijdig
heeft de fractie ook vragen gesteld over
het (voorlopig) stoppen van de sport aan
psychisch kwetsbare inwoners bij Reakt
in Buytenwegh.
Ledenvergadering
Donderdag 16 september organiseren
we een ledenvergadering voor al onze
leden. Op deze avond komen er diverse
onderwerpen voorbij. Zo zullen we de
voordracht voor een nieuw partijbestuur
bespreken. Deze zullen tijdens een
ledenvergadering in november gekozen
worden. Ook spreken we over Heel de
Mens, ons beginselprogramma. Hiervoor
kon iedereen alvast punten aanleveren.
Deze inbreng is te vinden op spnet.nl.
Op dit moment zijn we ook bezig met de
voorbereidingen voor de verkiezingen en
moet er een kandidaten- en een
programmacommissie ingesteld worden.
Ook deze zullen we deze avond
vaststellen. Kortom een druk
programma. Wil je ook meepraten of
gewoon meeluisteren? Meld je dan aan
via zoetermeer@sp.nl. We zullen de
avond houden in ons afdelingspand
tenzij er zoveel aanmeldingen zijn en
we de 1,5 meter niet meer kunnen
waarborgen. Dan gaan we op zoek naar
een ruimte die beter geschikt is.
Hulpdienst
Sinds enige tijd heeft de afdeling
Zoetermeer weer een hulpdienst.
Sindsdien zijn er al verschillende
hulpvragen binnen gekomen over
diverse onderwerpen.
Men kan bij de hulpdienst terecht als
men problemen ondervindt op
maatschappelijk gebied, wonen,
problemen met de werkgever,

uitkeringsinstanties enz. We kijken
samen met u hoe uw probleem
eventueel verholpen kan worden of
indien nodig doorverwezen kan worden.
Deze dienstverlening is geheel gratis en
lidmaatschap van de SP is niet vereist.
Uw privacy is volledig gewaarborgd en
uw gegevens blijven in bezit van de
hulpdienst.
Het telefoonnummer is 079-2055042.
Spreek uw vraag of probleem in. Op
deze wijze zijn wij namelijk, voor u komt,
al op de hoogte van uw vraag of
probleem en kunnen wij ons vooraf
oriënteren, bovendien geeft het
tijdswinst. U kunt eveneens contact
met ons opnemen via het e-mailadres:
hulpdienst@sp-zoetermeer.nl.
Recept van de maand
Zalmwraps met salade (2 personen)
2 wraps, 200 gram gerookte zalm,
klein bakje demi crème fraiche, 3
eetlepels rode pesto, 1 zak veldsla,
½ komkommer, half bakje cherry
tomaatjes

Bereiding:
Meng de creme fraiche met de pesto en
smeer dit uit over de 2 wraps. Leg hier
de plakjes gerookte zalm op. Halveer de
wraps.
Snijd de komkommer in plakjes en de
tomaatjes in kwartjes en meng dit met de
sla en de geroosterde pitjes en de
dressing. Leg dit op de wraps en vouw
ze dicht.

