Arbeidsmigranten
Er is gesproken over hoe wij uitbuiting van
arbeidsmigranten kunnen tegengaan. Over hun
afhankelijkheid wanneer werkgever en huisvester
één zijn. Over hoe huisjesmelkers hun zakken
vullen met huisjes vol matrassen waar
arbeidsmigranten €100 per week per bed betalen.
Over idiote boetes wanneer iemand bijvoorbeeld
een pot pindakaas laat staan. Maar ook over de
vraag hoe wij het internationaal gesleep met
werknemers kunnen voorkomen, wanneer het loon
voor hard werk in verhouding zou staan met de
levensstandaard in een land.

Woonopstand
Op 17 oktober stonden we bij het woon protest in Rotterdam samen op
tegen de wooncrisis, en voor betaalbaar wonen. Een woning is om in te
wonen, niet om rijk van te worden. Samen stonden we op tegen partijen
die van onze huisvesting een ‘woningmarkt’ hebben gemaakt. Want een
huis is geen verdienmodel. Wij willen dat de macht van beleggers wordt
gebroken, dat de huren worden gemaximeerd, de verhuurderheffing
afgeschaft en dat er betaalbare woningen worden gebouwd.

Benoeming burgerraadslid
Jeanet Jonker is op 7 oktober beëdigd als burgerraadslid
voor de SP door de burgemeester. Zij is een goede
aanvulling op onze fractie en we wensen Jeanet dan ook
veel succes.

Algemene Ledenvergadering
Op 10 november j.l. hebben we een
algemene ledenvergadering gehouden.
Wij openden met een gesprek met Renske
Leijten. Voor een impressie van dit gesprek
zie:
Klik hier op het filmpje bekijken.

Hierna hebben wij ons verkiezingsprogramma
vastgesteld en de kandidatenlijst voor de aankomende
gemeenteraadsverkiezingen.
De lijst en het programma zijn binnenkort te vinden op
https://dronten.sp.nl/ En tenslotte hebben we onze stem
uit kunnen brengen op de kandidaten voor het
partijbestuur. Tijdens het congres op 11 december zal het
nieuwe partijbestuur worden geïnstalleerd.

Actie en Reactie! Wat een mooi resultaat
Peter Duvekot
Actievoeren heeft Zin!!! De
gedeputeerde lijkt overstag gegaan. Wethouder
Irene Korting heeft het voor elkaar gekregen
(gesteund door onze actie en vragen) dat de
aangekondigde bezuinigingen niet meer doorgaan!
Op 1 lijn na, maar voor de dorpskernen
Biddinghuizen en Swifterbant is de dreiging in elk
geval voor nu weer verdwenen.

🚌

Tribune digitaal ontvangen
Iedere maand de Tribune in de bus. Plasticje om het papier en
uitgelezen dan gaat het in de papierbak. Het plastic is dan wel
van afbreekbaar plastic, maar toch…Je kunt er voor kiezen om
de Tribune digitaal te lezen. Stuur dan even een mail naar
dronten@sp.nl of stuur een appje naar Anneke. Dan regelen we dat
je hem niet meer in de bus krijgt maar digitaal kunt lezen.
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