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Jongerenraad in Zeist 
 

Bij toeval mocht ik bij de eerste bijeen-
komst van de nieuwe jongerenraad zijn. 
Deze jongerenraad is gevormd uit mid-
delbare scholieren uit Zeist. De 
ambtenaren hadden verzonnen dat ze 
graag inbreng wilden over de woonvisie. 
Met vragen aan de jongeren zoals "hoe 
wil jij wonen?", "wil je in Zeist blijven 
tijdens je studie?" en "hoe kunnen we 
zorgen dat jongeren in Zeist willen wo-
nen?" werd hier naar gezocht.  
De groep jongeren was wel van mening 
dat Zeist prachtig is om op te groeien, 
veiliger en groener dan grote steden. 
Maar Zeist is te saai en er is veel te wei-
nig te beleven voor middelbare 
scholieren en studenten. Dat sluit zelfs 
aan bij mijn eigen idee en hoe ik het 
voelde als student. Het viel me vooral op 
dat ze zeker niet allemaal een idee heb-
ben over hoe het ze over 2 tot 4 jaar zal 
vergaan wat betreft wonen als je stu-
dent bent. Opvallend was ook dat deze 
jongeren allemaal uit de betere mileu's 
komen, dus deze jongerenraad is nog 
niet de doorsnee van de Zeister jon-
geren. Maar daar proberen de jongeren 
zelf wel verbetering in te brengen door 
op de scholen hun klasgenoten te be-
trekken. En door bij de volgende 
meeting bijvoorbeeld over jeug-
dwerkeloosheid te spreken. 
 
Na het deel over de woonvisie hebben 
we met een kleiner groepje ook diverse 
andere zaken besproken, zoals opkomen 
voor jezelf en anderen en samen dingen 
proberen te bereiken. Met name over 
dat laatste deel waren de betrokken 
ambtenaren van mening dat mijn aan-
wezigheid belangrijk was, zodat de jon-
geren zich serieus genomen voelde. En 
vanuit een tweetal kwam al de opmerk-
ing dat de open discussie over het 
(samen) leven als heel inspirerend werd 
bevonden.  
Al met al toch een leuke start. 
 

Pieter Wout Duquesnoy  

AFTRAP REFERENDUM CAMPAGNE 
 

Zaterdag 12 maart was het dan zover, de officiële 
aftrap van onze NEE-campagne voor het Oekraïne 
referendum op 6 april. Om 12:00 uur werd er van 
start gegaan op het Kattenburgplein in Amsterdam 
met de onthulling van de verkezingsleus. Daarna 
volgde er een wervelend programma met een aan-
tal sprekers en Bob Fosko bracht ons campagnelied 
'NEE op 6 april' ten gehore. Rond de klok van 13:00 
uur gingen de aanwezige SP'ers de buurten in om 
flyers en kranten uit te delen en met mensen in 
gesprek te gaan. Want NEE beter is voor de 
Oekraïne, beter voor Nederland en beter 
voor Europa. Uiteraard was er voor de aanwezige SP
-ers een broodje, wat te drinken en natuurlijk onze 
onovertroffen tomatensoep. 
In het kader van deze referendumcampagne vind u 
in deze Tribune een kleine raamposter. Het zal u 
duidelijk zijn dat een referendum alleen echt zin 
heeft als zoveel mogelijk mensen naar de stembus 
komen en hun stem uitbrengen. Er worden in onze 
gemeente maar een aantal borden geplaatst, maar 
als een ieder zijn raamposter zichtbaar ophangt 
kunnen we wellicht het gemis van de aanplakbor-
den enigsins compenseren.  
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FIETSTUNNELTJE DEN DOLDER 
 
KORT VERSLAG VAN RAADSAVOND OVER FIETSTUN-
NELTJE DEN DOLDER 
Het fietstunneltje Den Dolder, een dossier dat al 
verschillende Colleges gezien heeft, en voor sommige 
oudgediende raadsleden inmiddles al bijna gesneden 
koek mag zijn. 
Op 3 maart werd er voor de gemeenteraadsleden een 
ronde tafel bijeenkomst over dit onderwerp gehouden. 
Er waren die avond zes insprekers, die allemaal te ken-
nen gaven dat ze blij waren dat het tunneltje er nu ein-
delijk gaat komen. Een grote hoera vertoning, waarbij 
sommige insprekers op die avond bij hun inbreng aan 
de ronde tafel nog eens van de gelegenheid gebruik 
maakten om de aanwezige raadsleden te wijzen op de 
levensgevraarlijke spoorwegovergang in Den Dolder. 
In de raadsvergadering van eind maart valt uiteindelijk 
de beslissing over het bestemmingsplan, en…...hopelijk 
duurt het dan niet al te lang meer voor dat men uitein-
delijk kan beginnen met de realisering van het tunneltje. 

ALMATA WEER BEWOOND? 
 
In Den Dolder staat de inmiddels gesloten jeugdzorginrichting 
Almata. 
Mensen die op het nabij gelegen bedrijventerrein Fornhese 
werken zagen dat er activiteiten plaatsvonden bij Almata, die 
er op zouden kunnen wijzen dat er weer gewoond gaat 
worden. Niemand wist eigenlijk wat er aan de hand was op 
het terrein van Almata. Een lid van de SP tipte de SP raads-
fractie hierover en de fractie heeft het College hier over bev-
raagd. Raadslid Annemieke Pluijgers: “ Zijn er zijn ontwikkel-
ingen te melden  aangaande activiteieten op het trerrein van 
Almata en zo ja,wat dan is er dan te melden?".  
Het antwoord van het College luidde: "Voor deze locatie is 
een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend. De 
aanvraag betreft een tijdelijke functiewijziging voor een peri-
ode van twee jaar ten behoeve van (de legalisering van) 
tijdelijke bewoning/antikraak.Het gaat om bewoning op 
beperkte schaal (2 personen) in het losse, lage pand aan de 
parkeerplaats en grenzend aan de Hindelaan. In het grote 
gebouw, het hoofdgebouw van de voormalige instelling, 
vinden geen activiteiten plaats. Naar het zich nu laat aanzien 
zal de vergunning voor het eind van de maand kunnen 
worden verleend. De bewoners zijn van deze ontwikkelingen 
op de hoogte gebracht."    

Dat is pas een bus 
 

Met deze actie ging de SP Zeist in samenwerking 
met het CDA en Groen Links jaren geleden aan de 
slag toen dreigde dat de buslijn naar Austerlitz 
opgeheven zou worden. Met medewerking van 
leden uit de genoemde partijen is toen een 
fotoshoot gemaakt van een route voor de bus 
waarvan wij overtuigd waren dat die uitvoerbaar 
zou kunnen zijn. Wij hebben deze fotoshoot 
destijds bij het BRU (Bestuur Regio Utrecht) 
aangeboden en er met klem op aan te dringen de 
buslijkn naar Austerlitz niet op te heffen. Welnu 
we zijn zo’n tien jaar verder, de aanbesteding-
soorlog van OV concessies is gewonnen door Syn-
tus en zij heeft wil al haar wijsheid, ja u raadt het 
al...buslijn 81 op te heffen! De vereniging Auster-
litz' Belang en de Coöperatie Austerlitz Zorgt heb-
ben al een brandbrief gestuurd aan Syntus over 
het schrappen van buslijn 81. Deze beide vereni-
gingen zijn van mening dat het maatschappelijk 
belang van de inwoners van Austerlitz ernstig in 
het geding komt en in de afwegingen met bedrijf-
seconomische ratio's geweld wordt aangedaan. 
Zij vinden het van groot belang dat de vaak oud-
ere inwoners een goede en frequente busverb-
inding houden vanuit de dorpskern van Austerlitz 
via de begraafplaats en het ziekenhuis naar het 
station en terug. Aldus de informatie op hun web-
site. Hoe erg is die aanpassing? Het Zeister SP-
bestuur en de fractie vinden het, net als Auster-
litz belang, een onfatsoenlijke zet van Syntus. 
Hierover hebben we als bestuur met Austerlitz 
belang contact en is besloten gezamenlijk de peil-
ing te gaan doen "wat vindt Austerlitz zelf?" 

Meedoen? 
 

Neem contact op met Pieter Wout 

Tribunes 
 

Vele handen maken licht werk, wie kent niet deze 
uitdrukking? De verspreiding van de Tribunes 
gaat goed maar er zijn wel Tribunebezorgers bij 
met grote wijken. Als jij  één keer in de maand 
een uurtje over hebt, kun je wellicht een partijge-
noot wat ontlasten of een reservebezorger 
worden. Neem contact op met Jan Voogdt 


