
 

Beste SP-leden. 
 
Heb je 27 januari 2016 al in je agenda staan? Die avond is er de algemene 
leden vergadering van de SP-Zeist. Met de start van het politieke jaar 2016 
en een interessante gast. Nine Kooiman zal ons begeleiden die avond. Ik ken 
Nine ook nog uit de tijd dat ze in onze provincie rondliep in de SP, zij weet je 
mee te sleuren met haar enthousiasme. En Gwildor kent haar van de 
zogenaamde “klasje van 30”. Een SP opleiding voor kaderleden, en wat ik 
heb begrepen is Nine zijn favoriete docent. 
Dus de SP-ledenbijeenkomst is woensdag 27 januari, vanaf 19.30 uur 
ben je welkom op Oldenbarneveldtlaan 103 te Zeist (Binnenhof). Einde 
uiterlijk 23.00 uur. 
 
Die avond gaan we ook nog stemmen voor de leden in het bestuur van de 
SP-Zeist voor de komende tijd en zullen we ook afscheid nemen van Gwildor 
als onze voorzitter. En bij deze belangrijke beslissingen hebben we dus ook 
zeker onze leden nodig. 
 
Je zult die avond ook de verantwoording krijgen over het afgelopen jaar. 
Financieel, door de penningmeester. Maar ook de acties en de raadsfractie.  
En hier kun je jouw vragen kwijt en vooral ook je ideeën voor het jaar 2016. 
 
 
EEN HEEL ANDER INLEGVEL? 
Ja, de organisatiesecretaris heeft het over genomen van Ben Wiegers. Dat 
stond dus al in het vorige inlegvel. En ook dat ik dit inlegvel zou baseren op 
de nieuwsbrieven. Vanwege kerst en nieuwjaar zijn er niet veel 
nieuwsbrieven gestuurd, dus dit tweede inlegvel nieuwe stijl breekt ook weer 
met de nieuwe stijl. 
 

  
AGENDA 
26 januari is er de raadsvergadering. Zie de achterzijde van het inlegvel. 
 
25 januari bestuursvergadering. Bel als je erbij wilt zijn. 
 
27 januari 2016, de SP ledenbijeenkomst, zie boven.. 
 
30 januari 2016. SP-Caravan op Belcour van 11.00 tot 14.00 uur 
 
7 februari Wake bij Kamp Zeist, Richelleweg 13 te Soesterberg. Vanaf 16.30 
uur (ongeveer 1 uur durend). Kom je? Neem dan bloemen en/of licht 
(waxinelampje oid) mee. www.wakezeist.nl 
 

ACTIE NIEUWS: 
 
Nu eens geen verslag of zo, maar een oproep. 
De fractie en het bestuur hebben, om hun werk hier in Zeist en de omliggende 
dorpen goed te doen, heel hard de hulp van onze Zeister SP leden nodig.  
 
Een heel goed idee bijvoorbeeld, uit Den Dolder, wat we heel graag als 
bestuur willen steunen is het verzoek om de Dolderse SP-leden tot een 
mogelijk hechtere groep te smeden.  
Het voorstel is simpel: De SP leden in Den Dolder moeten elkaar kennen en 
met elkaar kunnen overleggen. Dat kan via mail en natuurlijk ook persoonlijk. 
Jullie, die Dolderse SP-ers, kunnen ook aangeven waar het SP-bestuur en 
de SP-fractie op moeten letten. Of wat de fractie zou moeten ondernemen. 
Zorg dat de fractie weet wat er speelt. Zoals bijvoorbeeld de eerste weken 
van januari, waar er bij de spoorovergang toch best wel een gevaarlijke 
situatie was. 
 
Het bestuur is benieuwd of er meer Dolderse SP-ers zijn, die dit een goed 
plan vinden. Meld je bij ons en we zullen als bestuur in ieder geval de eerste 
bijeenkomst van harte ondersteunen. We zullen in februari dit proberen te 
regelen. Je kunt natuurlijk al eerder met elkaar in contact komen en eventueel 
afspraken maken, namelijk op 27 januari bij de SP-ledenbijeenkomst (maar 
dan wel nog even in Zeist). 
 
 
 
 
VACATURES SP-ZEIST 
De SP-Zeist is nog op zoek naar bestuursleden en kaderleden, voor de SP-
Caravan en voorbereiden van acties.  
Ook een SP-er, die wil fotograferen bij acties, met de SP-camera. (ook 
filmpjes) voor op de website, is gewenst. 
  
 
 
   CONTACTEN 
   Tribune (bezorging): Jan Voogdt op 030-6916968 
   Voorzitter SP-Zeist: Gwildor Sok  06-29594541 
   Fractievoorzitter en organisatiesecretaris: 
   Pieter Wout Duquesnoy  030-6959716 
   Website ZEIST.SP.NL 
  

http://www.wakezeist.nl/


 

Van de fractie. 
 
Ook de fractie kreeg wat vakantie. Met de kerst en oud/nieuw 
hoefden we niet op het raadhuis te verschijnen. En ja, ik en de 
fractie hebben zich enigszins gedeisd gehouden, effe uitrusten 
en oppeppen voor het eerste halfjaar 2016. 
 
De eerste echte activiteit in 2016 was het nieuwjaarsfeest. Zoals 
gewoonlijk was dat in Slot Zeist. Tot aan 1 januari 2015 werd 
het slot uitgebaat door Figi. Toen liep het allemaal niet soepel 
en moest er een aanbesteding komen. Dat is dus allemaal in 
2014 gebeurd. Uiteindelijk waren er drie partijen, maar die 
voldeden alle drie niet aan het eisenpakket. De gemeente heeft 
toen een tussenoplossing gekozen, waarbij ze zelf een en ander 
regelden en een andere partij zou het voor een jaartje, dus 
gedurende 2015, uitvoeren. Na 2015 zou het dan echt voor 
meerdere jaren gegund worden aan een externe partij. Maar 
ook deze aanbesteding liep op niks uit, de klachten over de 
lopende partij in 2015 waren ook niet jofel. En nu was Figi, 
samen met Oud Londen, weer de uitbater. De drie broers liepen 
trots als een pauw op dit feestje rond. Ik denk ook wel terecht, 
zij hebben het beter gedaan dan wie dan ook. Het Slot Zeist is 
niet kostendekkend uit te baten, daarvoor is er gewoon niet 
genoeg interesse.  
 
Elk jaar zijn er ook wel de twijfels over de besteding van het 
geld voor dit feest. Belangrijkste is dat iedere burger welkom is 
(en dan een glaasje champie krijgt en 1 consumptiebon). En ook 
zijn het Zeister amateur kunstenaars, die het feest opleuken. Dit 
jaar zelfs in de statige Slotzolder een paar breakdancende 
jongens. Op de stenen vloer. Ik pik wel een beetje mee van de 
artiesten, het meeste ben ik altijd in gesprek met vele burgers. 
Het eerste echte debat was 14 januari. Dit debat ging over De 
Wending. De Wending is het project aan de Antonlaan nabij de 
Korte Steynlaan en Steynlaan, de oude lokatie van de GZO. Ook 

de voedselbank heeft daar het distributiecentrum gehad. 
 
Hier moet iets nieuws verschijnen en het nu lopende plan is een 
grote supermarkt, de Hoogvliet. In die supermarkt komen ook 
nog een paar kleine winkeltjes en boven de supermarkt komen 
zo'n 40 appartementen. Deze woningen zijn geen sociale huur, 
maar zullen voor een huur van 800 tot maximaal 1000 euro zijn. 
Het is de woningcorporatie De Seyster Veste die dit plan gaat 
uitvoeren. Ook moet er horeca komen. 
 
Het dilemma bestaat uit een paar onderdelen: 
Nog een grote supermarkt erbij (en al veel leegstand elders) zal 
zeer waarschijnlijk problemen kunnen opleveren voor 
bijvoorbeeld de Jumbo, maar ook voor andere winkels in het 
centrum. Hier een winkel bouwen geeft gegarandeerd lege 
panden elders in Zeist. 
En er worden weer geen sociale huurwoningen gebouwd, daar 
is echt veel behoefte aan. 
 
Wat wel goed is dat er geen superdure huizen komen. De 
gekozen prijsklasse kan zorgen voor doorstroming. Dit zijn 
woningen, waar net iets beter bedeelden in kunnen wonen en 
dan geven zij weer ruimte aan mensen, die sociale huur nodig 
hebben. Verder heeft de gemeente de grond 10 jaar geleden 
aan De Seyster Veste verkocht. Met een lekker makend verhaal 
“hier kun je niet op stuk gaan”. Vanwege de crisis is het anders 
gelopen. Doordat de Hoogvliet gegarandeerd hun pand voor 
vele miljoenen gaat terugkopen, kan de Seyster Veste 
rondkomen. De beslissing valt 26 januari, de fractie moet nog 
even goed nadenken. 
 


