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Op 6 april vindt er voor het eerst sinds 2005 weer een 
referendum plaats in Nederland.  
En opnieuw gaat het over de toekomst van de Eu-
ropese Unie. De inzet van deze keer:  
het associatieverdrag met Oekraïne, dat door alle 
lidstaten aangenomen moet worden en alleen Neder-
land nog niet goedgekeurd heeft.  
 
Op 6 februari was bestuurslid Gwildor bij een cam-
pagnebijeenkomst op het hoofdkantoor in Amersfoort  
voor dit referendum, aangezien wij als partij besloten 
hebben om actief campagne te gaan voeren. 
In de Tweede en Eerste Kamer en het Europees Parle-
ment hebben wij als partij tegen het verdrag gestemd, 
en daarom zullen wij ook campagne gaan voeren voor 
een tegenstem bij het referendum.  
Europees Parlementslid Anne-Marie Mineur legde bij 
de campagnebijeenkomst uit waarom. Oekraïne is 
namelijk een land waar mede door dit verdrag helaas 
een burgeroorlog woedt, omdat de helft van het land 
zich graag meer op Europa wil richten, en de andere 
helft meer op Rusland. Oekraïne moet eerst zelf 
beslissen wat het wil, voordat wij het hele land onder 
Europese invloedssfeer brengen. Het verdrag draagt 
Oekraïne verder op om 2000 staatsbedrijven te verko-
pen en subsidies af te bouwen, en om maatregelen 
om de economie te beschermen tegen diensten en 
kapitaal van buitenaf te schrappen. Goed nieuws voor 
de multinationals, maar slecht nieuws voor de lokale 
economie. Daarnaast vinden wij het geen goed idee 
om een land dat op dit moment erg corrupt is 
op economische en politieke wijze met de Europese 
Unie te verbinden. Zoals gezegd zullen wij als partij 
campagne gaan voeren in de aanloop naar 
het referendum. Dit zal vooral de laatste week van 
maart en de eerste week van april zijn.  
Heb je interesse om mee te helpen in de campagne?  
 

Laat het ons dan weten! 
 

ONSCHULDIG OPGESLOTEN 

Zondag 7 februari startte om 16.30 uur 
de wake bij Kamp Zeist. Elke eerste 
zondag van de maand een wake, om 
steun te geven aan de onschuldig op-
gesloten asielzoekers in het deten-
tiecentrum. Bij de december wake 
werd verteld hoe de asielzoekers het in 
het detentiecentrum hebben. Diverse 
klachten over niet luisteren, verveling 
en onvoldoende respons op gezond-
heidsklachten. In januari was er een 
respons van de directie, waarin werd 
beloofd op alle klachten in te gaan. De 
SP was benieuwd of er al meer bekend 
was en of we dat te horen zouden 
krijgen.  

In de reactie van de directeur, die te-
vens aan de burgemeester van Zeist is 
gestuurd, staat dat men van diverse 
zaken geen idee had. 

 
Pieter Wout Duquesnoy, fractievoor-
zitter SP-Zeist: "Dat is behoorlijk 
vreemd. De SP heeft al meerdere keren 
vragen moeten stellen over de toes-
tand in het detentiecentrum. Je zou 
toch denken dat ze op alles heel allert 
zijn".  Een groep mensen is landelijk 
een initiatief gestart om hun stem te 
laten horen tegenover ongefundeerde 
negatieve geluiden inzake opvang van 
vluchtelingen. 

 
De petitie staat op petities24.com/
samenkunnenwehet en daar kunt u uw 
handtekening achterlaten.  

https://zeist.sp.nl/nieuws/2016/02/onschuldig-opgesloten
https://zeist.sp.nl/nieuws/2016/02/petities24.com/samenkunnenwehet
https://zeist.sp.nl/nieuws/2016/02/petities24.com/samenkunnenwehet


RABOBANK LAAT LEGE PLEK 

IN CENTRUM ZEIST 
Het moet toch niet gekker worden. Ter-
wijl helemaal aan de andere kant van 
centrum Zeist een supermarkt gebouwd 
gaat worden, laat de Rabobank een 
grote lege plek op de Hogeweg. De SP is 
van mening dat dit het bruisender 
maken van het centrum niet makkelijker 
maakt. Teun van der Keuken spreekt in 
de Volkskrant al over de holle frase, als 
hij het heeft over de Rabobank-slogan 
"een aandeel in elkaar". 
Eerder al stond in diezelfde krant een 
kritisch artikel toen bij het onslag van 
duizenden bankmedewerkers de bank 
toch durfde te zeggen dat zij "de region-
ale focus niet kwijt willen, integen-
deel….”.  Wrang is het voor alle klanten 
van de Zeisterse Triodosbank. Voor 
onder andere geldstortingen waren deze 
afhankelijk van het kantoor aan de 
Hogeweg. Nu wordt ook hen verteld dat 
ze voor dit soort zaken maar naar 
Driebergen of Bilthoven moeten gaan. 
Pieter Wout: "Je stond daar geregeld in 
de rij omdat zoveel mensen daar con-
tant geld kwamen storten, ik snap deze 
move van de bank niet". Op loopafstand 
van het lege kantoor zitten nog twee 
banken met dezelfde service, echter dat 
is alleen voor de eigen klanten. Enige 
vorm van samenwerking ten goede van 
alle klanten ontbreekt helaas".  

NIEUW BESTUUR AFDELING ZEIST 
Op 27 januari hebben de leden van de SP-Zeist een 
nieuw afdelingsbestuur gekozen. Pieter Wout Duques-
noy is de nieuwe afdelingsvoorzitter. 
Verder is Annemieke Pluijgers het nieuwe bestuurslid. 
Foppe de Haan, Gwildor Sok en Jan Voogdt, de ook al 
zittende bestuursleden, maken het bestuur compleet. 
Gwildor Sok heeft het voorzitterschap overgedragen. 

 

Namens de hele SP-afdeling heeft Gwildor de verhalen-
bundel "Moed" gekregen, als dank voor  zijn grote inzet 
als voorzitter. Pieter Wout: "Dit boek heeft de juiste titel 
en ik hoop ook nog de inspirerende verhalen. Want met 
alles wat op je afkomt als voorzitter van een SP-afdeling, 
daar is moed voor nodig, heb je ons geïnspireerd. Be-
dankt daarvoor".  
 

GEEN WENDING 

Op de Antonlaan, nabij de Korte Steijnlaan, komt een supermarkt komen met ruim 40 woningen. Dit plan is 

26 januari aangenomen in de gemeenteraad. De SP heeft tegen die komst van nog een supermarkt gestemd. 

Pieter Wout "hier een extra winkel bouwen geeft gegarandeerd meer leegstand, bijvoorbeeld in het cen-

trum".  De SP heeft, samen met andere partijen, gepleit voor het vervangen van de supermarkt door meer 

woningen, liefst sociale huurwoningen. Dit zou een beter plan zijn voor de woningcorporatie. Deze corporatie 

heeft, op advies van de gemeente, dit gebied 10 jaar geleden gekocht. Zonder de bouw van de supermarkt 

zou dit verlies opleveren. Pieter Wout: "Dit verlies kan de corporatie op de huurders afwentelen. Dit willen 

we niet. Het huidige kabinet is de grote boosdoener, zij draaien alle woningcorporaties een poot uit met de 

verhuurdersheffing. De SP vindt dat er al heel veel winkelruimte leeg staat in het centrum, daar kan die Hoog-

vliet dan makkelijk haar deuren openen.  


