Voor leden en geïnteresseerden in Oud Verlaat – Moordrecht – Zevenhuizen – Nieuwerkerk aan den Ijssel – Moerkapelle

ZUIDPLAS

SPEERPUNTEN

SP afdeling Zuidplas Klein Hitland 154 2911 BR Nieuwerkerk aan den IJssel – zuidplas@sp.nl - http://zuidplas.sp.nl - 06-24256855

DE JAARKRANT KOMT ER AAN!
De aankomende maand wordt de jaarkant afgemaakt en zal deze gedrukt worden. We willen dat in elke
brievenbus zonder een nee/nee of een nee/ja stikker een jaarkrant komt te liggen. Daarom willen we vragen aan u
als lid om ons te helpen! Kunt u een half uurtje of een uurtje helpen met verspreiden in uw buurt? Neem dan
contact op met ons!

ZUIDPLAS WERKT MEE AAN BIJENSTERFTE EN GIF OP STRAAT
De SP kreeg antwoorden op de vragen over het gebruik van het onkruidverdelgingsmiddel Roundup gekregen en is
teleurgesteld. Uit deze antwoorden blijkt namelijk dat er totaal geen beweging is om te stoppen met het gebruik
van dit middel omdat het bestek zo goedkoop mogelijk moest. Tot en met 2014 wil de gemeente het blijven
gebruiken.
En dat terwijl bekend is dat het middel Glysofaat schadelijk is blijft de PvdA wethouder dit gebruiken op stoepen
en pleinen gebruiken, daar waar kinderen spelen. Ook een van de hulpstoffen blijkt zeer schadelijk te zijn, zoals
blijkt uit onderzoek van het wetenschappelijke tijdschrift Toxicology. Daarnaast worden ook drachtplanten door
het middel kapot gemaakt, waarmee ook meegewerkt wordt aan de bijensterfte in Zuidplas en Nederland.
Het behandelen van verharde oppervlakten met Round-up is de drinkwaterbereiders een doorn in het oog. Een
groot deel vinden zij terug in het voor 1drinkwaterproductie bestemd oppervlaktewater. Andere bezwaren tegen
glyfosaat zijn de aangetoonde bedereiging voor de ecologische stabiliteit van water in natuurgebieden ten gevolge
van piekbelastingen en de in onderzoeken steeds vaker aangetoonde humane toxiteit, onder meer glysofaat als
veroorzaker van hormonale afwijkingen.Meer dan de helft van de nederlandse Gemeenten (bijv. Den Bosch en
Oss) gebruikt geen bestrijdingsmiddelen in openbare groenvoorzieningen. Geen bestrijdingsmiddelen dus in de
openbare ruimte, het domein waar mensen zich begeven , kinderen hun spel uitoefenen en huisdieren aanwezig
zijn. Ruim de helft van van alle gemeentelijke verhardingen wordt reeds niet-chemisch beheerd. Dankzij de
innovatie in niet-chemische techniek, is het wiel voldoende uitgevonden. De motie van Groen Links Tweede
Kamerlid Rik Grashoff tot verbod van glyfosaat werd in september 2011 door een meerderheid in van de 2de
kamer aangenomen. Politici kunnen niet langer om duurzame beheersoplossingen heen. Onkruidbeheer met heet
water is een voorbeeld: milieuvriendelijk en chemievrij.
Concluderend mag je stellen dat Zuidplas weer op zijn eigen eiland zit en de begroting een mooi excuus is om niet
na te hoeven denken over echte alternatieven. Laten we hopen dat per direct het middel RoundUp niet meer
wordt gebruikt in Zuidplas! Want goedkoop is duurkoop als je je bedenkt dat het middel straks niet alleen veel
schade geeft aan mens en dier; ook het verwijderen uit ons drinkwater kost veel geld. Als je als wethouder hier
niet naar kijkt kan je na je periode altijd nog in Avifauna of Blijdorp als struisvogel aan de slag!
Lex Broere en André Muller
SP Zuidplas
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omvang gebruikte bestrijdingsmiddelen op verhardingen, 2005, Syncera, Eco Consult, WUR

Contact?
Lydia Reicher (afdelingsvoorzitster)
p/a Klein Hitland 154
2911 BR Nieuwerkerk aan den IJssel
06-24256855
Zuidplas@sp.nl
Webmaster
webmasternieuwerkerk@sp.nl

André Muller (raadslid)
Vikingrade 22
2912 PM Nieuwerkerk aanden IJssel
0180-315045
a.muller@zuidplas.nl
Kopij SPeerpunten
krissie@caki.nl

Agenda SP Zuidplas
27 mei
10 juni
1 juli
8 juli

Afdelingsvergadering (voor iedereen)
Bestuursvergadering, met fractieoverleg
Bestuursvergadering, met fractieoverleg
Afdelingsvergadering (voor iedereen)

20:00 uur
20:00 uur
20:00 uur
20:00 uur

Raadhuis, Nieuwerkerk, zaal A16
Raadhuis, Nieuwerkerk, zaal A16
Raadhuis, Nieuwerkerk, zaal A16
Raadhuis, Nieuwerkerk, zaal A16

NIET VERGETEN : KANDIDAAT RAADSLID OF OP RAADSLIJST?
De aankomende maand gaat de kandidatencommissie aan de slag met de kandidatenlijst. Maar de
kandidaatstelling staat nog open tot 15 juni
We vragen het volgende :
- Lid zijn van de SP vanaf januari 2013
- akkoord met de afdrachtsregeling van de SP
- Ideologisch eens zijn met het beginselprogramma van de SP
- Woonachtig zijn in (of bereid te verhuizen naar) Zuidplas
- Een gezond stel hersens en goed zich kunnen uitspreken, kennis op vakgebied is een pré
- Gemiddeld 1x per week vergaderen op maandag of dinsdag en thuis vergadering voorbereiden
- Meedoen aan acties en scholingen door de afdeling en eens per half jaar een zaterdagscholing volgen
- Het niet hebben van een justieel verleden, eventueel door overleg van een VOG
- Teamspeler kunnen zijn in fractie en met andere partijen en organisaties kunnen samenwerken
- Representatief zijn en ook in het openbaar zich goed kunnen uiten!
Wat bieden wij?
- Een leuk team en hechte samenwerking met de afdeling
- Scholing in het raadswerk en onderwerpen
- Het SP geluid kunnen laten horen in de gemeente
- Leerzame omgeving waarbij elke dag alles anders lijkt.
- Een vergoeding die afhankelijk is van uw situatie om zo onkosten te dekken.
Ook leden die op de kieslijst willen op een minder verkiesbare plek kunnen zich aanmelden!

MELD JE AAN OP : zuidplas@sp.nl of per post
Doe mee en stel je kandidaat!

