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GEMEENTE MOET GEEN ROUNDUP MEER GEBRUIKEN
De SP in Zuidplas heeft vragen gesteld over het gif Roundup dat in het verleden werd gebruikt voor openbare
plekken door de gemeente. Dit gif heeft, zoals bleek na onderzoek, toch ernstige bijwerkingen en is voor niet
commercieel gebruik verboden per 2018. De SP vraagt het college of ze dit middel nog gaan gebruiken tot die
datum.
Als het aan de Socialisten ligt wordt het middel per direct verbannen van stoepen en schoolpleinen in Zuidplas :
"Waarom doorgaan als de Tweede Kamer het per 2018 al heeft verboden? Een zorgzame gemeente gaat goed om
met de gezondheid dus ik hoop op een positief antwoord" aldus SP raadslid André Muller. In de loop der jaren zijn
al genoeg alternatieven met minder gevaren op de markt gekomen.

SP WIL ALSNOG OPHELDERING OVER PUR ISOLATIE
De SP in Zuidplas heeft alsnog opheldering gevraagd bij de wethouder over het In Situ aanbrengen van PURschuim
nu fabrikanten van de materialen een set aan veiligheidsmaatregelen hebben aangeraden bij gebruik. Volgens
wethouder Bosman en een GGD rapport zou het allemaal wel meevallen en werd de SP verweten dat ze zich niet
zo druk moesten maken. Achteraf dus terechte zorgen dus.
De partij wil nu alsnog antwoord op de vraag welke risico´s er zijn genomen in de Ambonwijk. "Hoe kan ik het
rapportje van de GGD geloven als fabrikanten zelf al aan de alarmbel gaan trekken? Het is een laksheid en een
risico nemen dat mij niet bevalt, zo ga je niet met je inwoners om. Daarom wil ik weten of de wethouder ons toen
goed geinformeerd heeft en of hij ook verantwoordelijkheid neemt als er achteraf toch klachten zijn" laat raadslid
Muller weten. De woningen zijn overigens per 1 januari niet meer van de gemeente.

SP ZUIDPLAS STELT WEER VRAGEN OVER AFVALBELEID
05-04-2013 • De SP in Zuidplas heeft weer eens schriftelijke vragen gesteld over de uitvoering van het nieuwe
afvalbeleid. Dit is niet de eerste keer dat de partij hierover de wethouder aan de tand voelt. "Per 1 januari moest
iedereen een goede afvalpas en grof vuil mocht nog maar 12 keer per jaar en anders bijbetalen. Als je de eerste
twee maanden van dit jaar al het systeem niet draaiend krijgt kost dat weer geld, ik wil graag uitleg" aldus André
Muller. De partij wil nu precies weten wat er mis is en wie er verantwoordelijk voor is.
Ook de communicatie is een doorn in het oog van de partij : in de commissie is beloofd, na vragen van SP
commissielid Reicher, door de wethouder dat iedereen zijn oude blauwe zakken mag inleveren bij de gemeente
maar inwoners krijgen steeds een ander verhaal. De SP wil weten of deze belofte nog staat of dat dit nu anders is.
De partij wil ook dat dit dan gecommuniceerd gaat worden aan de inwoners. Ook een belofte van de wethouder
aan D66 dat aanleveren van reclycle materialen zoals papier en plastic geen tik zou kosten lijkt niet waar gemaakt
te kunnen worden. SP raadslid André Muller vroeg al eerder of de wethouder nog het dossier van invoering van
het nieuwe afvalbeleid nog in de hand had "Lacherig werd er naar de raad gewezen maar met deze
onduidelijkheden lijkt het me echt beter dat de PvdA wethouder Hazelebach dit dossier overdraagt aan een
collega want weer zoveel verwarring kan je als gemeente niet verkopen naar je burger".

Kopij gezocht!!!!
Deze maand korte speerpunten door weinig kopij: stuur het op naar krissie@caki.nl
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Agenda SP Zuidplas
6 mei
13 mei
27 mei
10 juni
24 juni
1 juli
8 juli

Bestuursvergadering, met fractieoverleg
Scholingsavond : Naar 2014
Thema Wonen
Afdelingsvergadering (voor iedereen)
Bestuursvergadering, met fractieoverleg
Scholingsavond : Naar 2014
Thema Decentralisaties Zorg en Werk
Bestuursvergadering, met fractieoverleg
Afdelingsvergadering (voor iedereen)

20:00 uur Raadhuis, Nieuwerkerk, zaal A16
20:00 uur Batavier, Batavierlaan 2 , Nieuwerkerk
20:00 uur Raadhuis, Nieuwerkerk, zaal A16
20:00 uur Raadhuis, Nieuwerkerk, zaal A16
20:00 uur Batavier, Batavierlaan 2 , Nieuwerkerk
20:00 uur Raadhuis, Nieuwerkerk, zaal A16
20:00 uur Raadhuis, Nieuwerkerk, zaal A16

Zevenhuizen verbaasd over vijfde dorp
Tijdens de tomatometer in Zevenhuizen is gebleken dat veel inwoners niets wisten van de structuurvisie en dat er
ook niets bekend was over de plannen van een vijfde dorp in het “kreekzone” gebied. Slechts twee
Zevenhuizenaren zagen een vijfde dorp zitten en maar liefst 32 stemden tegen. Nu gaat het niet eens zozeer om
de aantallen maar vooral om de verbazing over de plannen. Dit liet wel zien dat inwoners vaak niet weten wat er
speelt op gemeentelijk niveau. Ook de kaart die op de gemeentelijke website staat en door de SP was opgehangen
bij de tomatometer was voor veel mensen onduidelijk.
De SP heeft de structuurvisie nooit omarmt en is geschrokken van de reacties : “Er heerst kennelijk een totaal
ander beeld bij bewoners dan bij beleidsmakers. Er moet echt betere voorlichting komen over de plannen. Ik ben
niet verbaasd dat zoveel mensen tegen een vijfde dorp zijn, maar dat maakt het wel opvallend dat de SP de enige
partij was die tegen deze visie heeft gestemd” laat SP raadslid André Muller weten.
De tomatometer staat elke maand in een van de dorpen van Zuidplas. Met de meter wordt de mening van de
inwoners te gepeild en is er alle ruimte om met inwoners te kunnen praten. Hiermee kan de partij, samen met
buurten in de dorpen, op de hoogte blijven van wat er echt leeft bij inwoners. Volgende maand zal de SP in
Moerkapelle staan. De Poll is ook in te vullen op http://zuidplas.sp.nl

Raadsvergaderingen live te volgen
Voor de politieke dieren : de raadsvergaderingen zijn live te volgen via omroep Zuidplas. Deze zit, behalve in
Moordrecht, achter de kabelkrant. Ook is de omroep ouderwets te ontvangen op 107.3 FM, via hun website
www.omroepzuidplas.nl of via diverse apps. Wie echt iets prangends heeft voor André tijdens een
raadsvergadering: stuur een SMS naar hem(0648408540) , telefoon staat op stil maar hij leest het wel!

