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DE HUURDER IS GEEN MELKKOE! 
 

Een half miljoen huurders heeft iedere maand moeite om de eindjes aan elkaar te 

knopen. Zij zijn meer dan de helft van hun inkomen kwijt aan het betalen van de huur. 

Toch is dat voor PvdA en VVD nog niet genoeg. Zij dreigen met een nieuwe korting op de 

huurtoeslag. 

 

Huurders hebben het zwaar. De gemiddelde huurstijging van de laatste jaren bedraagt 

zo’n 100 euro per maand. Sommige huurders hebben de huur zelfs met 28 procent 

omhoog zien gaan. 

 

Ik ben het meer dan zat dat partijen als de VVD en de PvdA de huurder als melkkoe ge-

bruiken. Het gaat hier wel om een grondrecht, een dak boven je hoofd, een veilige en 

fijne plek om te kunnen wonen. Daar vraag je geen woekerprijzen voor, maar dat houd je 

betaalbaar.  

Blok, de verantwoordelijke minister, wordt daarom op ons initiatief op het matje 

geroepen in de Tweede Kamer. Het is volstrekt onverantwoord hoe dit kabinet eerst de 

huren jarenlang verhoogt om vervolgens de huurtoeslag te verlagen. 

 Ziet u het al gebeuren dat dit bij de hypotheekrenteaftrek voor de allergrootste huizen 

zou gebeuren? Nee hoor, villabezitters kunnen hun hypotheekrente gewoon blijven af-

trekken. 

 

Dat bevestigt voor mij waar het kabinet Rutte-Asscher voor staat. Het is het kabinet van 

de groeiende ongelijkheid. Zo vurig als VVD en PvdA aan elkaar vasthouden, zo fanatiek 

vergroten ze de kloof in de samenleving. 

 

Emile Roemer 

Het bestuur van de afdeling is eigenlijk wel benieuwd hoe het met de huurverhogingen 

in Zeist gesteld is. Wellicht ben u bereid hierover met de afdelingsvoorzitter contact op te 

nemen. 
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BELANGRIJKE ADRESSEN 
 
Voorzitter: 
Pieter Wout Duquesnoy 
Ridderschapslaan 20  
3703 SN  Zeist 
tel: 030-6959716/06-29430795 
e-mail: zeist@sp.nl 

Raadsleden:  
                                    
Pieter Wout Duquesnoy                  Annemieke Pluijgers   
Ridderschapslaan 20                      Filips van Bourgondiëlaan 69 
3703 SN  Zeist                              3703 XB Zeist  
tel: 06-29430795                          tel: 06-12458579  
e-mail:pieterwout@tomaatnet.nl    e-mail: zannemieke1987@hotmail.com 

Het bos van Amelisweerd opnieuw de klos! 

Wie herinnert zich niet de de actievoerders die in 1982 met tentenkampen en 

boomhutten in een deel van het bos van Amelisweerd zich verzetten tegen de 

voorgenomen plannen om een groot deel van het bos te kappen? De 

toenmalige regering vond deze bomenkap nodig om de aanleg van de 

autosnelweg A-27 mogelijk te maken. Op het moment dat er in de rechtbank 

(24 september 1982) een kort geding diende om de kap tegen te houden 

werd het tentenkamp op hardhandige wijze ontruimd en 465 bomen in een 

hoog tempo gekapt of omgeduwd. Op 5 juni jongstleden vond er weer een 

demonstratie plaats tegen verbreding A-27 bij Amelisweerd. Want de 

asfalthonger is nog niet gestild, weer gaat men bos opofferen. Zolang de 

regering het Openbaar Vervoer alleen maar slechter maakt zul je altijd 

kunnen aantonen dat er steeds meer asfalt nodig is. De demonstratie werd 

gehouden in Lunetten en werd georganiseerd door de Kerngroep Ring 

Utrecht, een platform van bewoners-,natuur– en milieuorganisaties. De SP 

afdeling Utrecht en Zeist en de SP-fractie van de Provinciale Staten sloten 

zich daar bij aan. Meer informatie: http://www.snelwegen-utrecht.nl/

demonstratie/ 

SP in Zeister Rekenkamer 
 

Jan Achterberg tijdelijk lid van 
de rekenkamer Zeist. 
 
Bij elk groot onderzoek van de 
Rekenkamer Zeist worden ook 
twee wisselspelers gevraagd. 
Een burgerlid en een lid 
namens de Raad. In de 
raadvergadering van 31 mei is 
SP-fractieassistent Jan Achter-
berg verkozen om namens de 
Raad te helpen met het 
onderzoek. Het onderzoek gaat 
kijken naar de prestatieafspra-
ken van de Gemeente met de 
woningcorporaties. Dit is een 
belangrijk onderzoek omdat 
met de recente wijziging van de 
woningwet ook de huurders 
hierbij meer invloed krijgen. 
 
Waarom heb je jezelf kandidaat 
gesteld voor deze taak, Jan?  
 
“Beste mensen, ik heb mij kan-
didaat gesteld, omdat ik in het 
verleden gewerkt heb in de 
stadsvernieuwing in Utrecht. Ik 
was daar opbouwwerker en had 
in die functie veel te maken met 
woningbouwvereningingen. In 
het begin van de jaren negentig 
was ik vanuit de wooncon-
sumenten betrokken bij het 
opzetten van een nieuw 
woonruimteverdelingssysteem. 
In die tijd werden de woning-
bouwverenigingen ook meer 
zelfstandig. Er was een nieuwe 
woningwet, die de corporaties 
meer zelfstanig maakte en e 
gemeente een meer con-
trolerende en regulerende taak 
gaf. Deze taken van de gemeen-
ten liggen vast in prestatieaf-
spraken met de corporaties. 
Vanaf 1996 ben ik andere ding-
en gaan doen. En ook al sta ik 
nu niet meer in de hitte van de 
strijd rondom huisvestigs-
beleid, was de vacature in de 
Rekenkamer voor mij een mo-
ment om te denken, dat is wat 
voor mij”. 
 
Jan Achterberg 

OP NAAR EEN NATIONAAL ZORGFONDS ZONDER EIGEN RISICO 

De kop lijkt op de van het inlegvel van vorige maand. Vorige maand 

hebben onze landelijke actie bij u onder de aandacht gebracht. 

Heeft u de Spanning die er bij de Tribune zat al gelezen? Het moet 

toch mogelijk zijn dat we een ware volksbeweging kunnen 

aanzwengelen om deze regering duidelijk te maken dat het zo niet 

langer kan. Het moet toch mogelijk zijn om deze historische dwaling 

van private zorgverzekeringen en concurentiestrijd een halt toe te 

roepen. 

Het zal u duidelijk zijn dat niet heel Nederland onze Tribune en de 
vorige maand bijbehorende Spanning in de bus krijgt. De SP heeft als 
vervolg hierop een ZO(rg)-krant gedrukt, met nog meer informative 
over de zorg en over het Nationaal Zorgfonds, met als doel om ook 
niet SP-leden enthousiast te maken voor dit plan. Deze krant zal de 
komende tijd ongeveer overall in Nederland worden verspreid, dus 
ook in Zeist. 

De afdelingsvoorzitter heeft 5000 ZO-kranten bested maar die kan hij 
natuurlijk niet alleen door Zeist bezorgen. Daar kan hij zeker wel wat 
hulp bij gebruiken! Dus als u eens een halfuurtje over heeft en wellicht 
uw straat of een deel van uw wijk wil voorzien van de ZO-krant kun-
nen we zeker de voorzitter af helpen van die staple kranten en….op die 
wijze een groot deel van Zeist op de hoogte brengen van onze ideeën! 
Laat met een belletje of mailtje naar het bestuur weten hoeveel kran-
ten u wil bezorgen en wij zorgen dat u de kranten krijgt. 
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