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De zaag er in! 

Kijk even hiernaast naar de foto van Emile. Hij laat 

zien dat wat hem betreft de zaag moet in het 

eigen risico van de zorgverzekeringen. Bij onze 

partij zijn we al er heel lang van overtuigd dat ziek 

zijn geen keuze is. Het is iets wat je simpelweg 

overkomt en het maakt  niet uit of je bulkt van het 

geld of dat je de touwtjes maar net aan elkaar 

kunt knopen. Maar weer beter worden en dus wel 

of niet naar de dokter gaan heeft wel degelijk te 

maken met je financiële situatie. Het aantal 

mensen wat de zorg mijd omdat zij het eigen 

risico niet kunnen dragen stijgt. En laten we nou 

eerlijk zijn, dat is toch te gek voor woorden! In 

een schatrijk land als Nederland! Waar 

zorgverzekeraars een enorme reservepot hebben 

opgebouwd en dat ze dan zelfs nog durven te 

beweren dat het eigen risico toch weer omhoog 

zal moeten. En dan lobbyen ze bij het huidige 

kabinet en proberen daar de geesten rijp te 

maken voor maar weer eens een verhoging van 

het eigen risico. En ja, en dan hangt het er maar 

net weer van af wat voor kabinet er regeert.  

Kortom een compleet uit de klauw gelopen 

staaltje van privatisering. Het is zeker al een jaar 

of drie geleden dat Renske Leyten en Henk van 

Gerven een rapport hebben opgemaakt met een 

ander idee over hoe de zorg beter geregeld zou 

kunnen worden. En natuurlijk hebben andere 

partijen veel kritiek op de plannen van onze partij, 

het zou allemaal niet haalbaar zijn, het zou 

allemaal niet betaalbaar zijn, het zou weer 

wachtlijsten opleveren en weet ik wat ze allemaal 

wel niet aandragen om andere plannen af te 

kraken. Maar ja, dat is ook wel wat gemakkelijk en 

ik moet dan altijd denken aan de woorden van 

Karel Glastra van Loon. “ Blijf niet mokkend aan 

de kant staan, stel een daad en toon je moed”. 

Natuurlijk is het ook niet  geheel vreemd dat zij 

andere plannen afkraken want zij waren immers 

zelf allemaal voorstander van privatisering in de 

zorg, dat was wat hun betrof ongeveer 

zaligmakend. Het zou concurentie opleveren en 

daarmee voor de overheid en voor de burgers  

allemaal goedkoper worden. Nou we weten 

inmiddels wel beter! Het heeft schatrijke 

zorgeverzekeraars opgeleverd, die zoveel 

reserves hebben dat daar menig minister van 

welk departement dan ook jaloers op is! Het 

heeft een groter eigen risico voor de burgers 

opgeleverd en een verder uitkleden van het 

zorgpakket. Hoezo zalig makend? Nee, niet 

mokkend aan de kant staan, maar de straat op 

en zoveel mogelijk mensen er van te overtuigen 

dat het echt anders kan, en dat het van groot 

belang is dat zoveel mogelijk mensen het 

Nationaal Zorgfonds steunen! 

Jan Voogdt 



Pagina 2 

BELANGRIJKE ADRESSEN 
 
Voorzitter: 
Pieter Wout Duquesnoy 

Ridderschapslaan 20  
3703 SN  Zeist 

tel: 030-6959716/06-29430795 

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 

Fatsoenlijk pensioen 
 

Zaterdag 1 oktober kon de burger van Zeist in de 
‘keuken’ van de dappere vrouwen en mannen van 
de brandweer kijken op hun open dag. Geen betere 
dag dan deze om die brandweermannen en -
vrouwen te tonen wat ze waard zijn. Zo heeft de SP-
Zeist hen die dag een taart aangeboden, een hart 
onder de riem voor de strijd over de CAO en voor 
een goed pensioen. 
 
Er was veel te zien op en bij de brandweerkazerne. Al het 
materieel  van de post in Zeist maar ook die van post Den 
Dolder stond bij de kazerne aan de Dijselburglaan 
opgesteld en was te bekijken. Bij elk voertuig stond een 
brandweerman die de vragen beantwoordde. Voor een 
klein bedrag was het tevens mogelijk om een rondritje te 
krijgen in een klassieke brandweerauto, maar ook in een 
moderne compleet met sirene en al. Daarnaast was het 
mogelijk om voor een luttel bedrag skyhigh een lift in de 
hoogwerker te krijgen. Ook waren er over de dag een 
aantal demonstraties te zien van alle taken van de 
brandweer. 
Namens het College van B & W was burgemeester Koos 
Janssen aanwezig om de open dag te openen. Hij werd 
daartoe in een beschermend pak gehesen en moest met 
een deur-ram  een WC-deur openen. Dat bleek best nog 
wel lastig te zijn. Het weer was goed en het was al vroeg 
druk bij de brandweerkazerne. Natuurlijk was de rook uit 
de ongeopende WC een publiekstrekker. 
Rook is er ook nog bij de CAO-onderhandelingen voor de 

brandweerlieden. Het lukt de bonden nog maar niet om 

tot een akkoord te komen over de FLO (Functioneel 

LeeftijdsOntslag). Dit betreft de pensioenen en de 

rechten daaromtrent. Dit was de reden voor de SP-Zeist 

om de taart aan het personeel van de brandweer in Zeist 

aan te bieden als een steuntje in de rug bij deze strijd 

voor een fastsoenlijk pensioen. Smakelijk eten, dus. 

SP Raadsleden 

Ik vraag deze maand even aandacht voor de 
raadsleden van onze fractie. Als oud-raadslid weet ik 
als geen ander hoe lastig het elke keer weer was als 
de begroting van het komende jaar behandeld moest 
worden. Welnu, het is weer zo ver. Pieter Wout en 
Jan (hij vervangt tijdelijk Annemieke die met 
zwangerschaps verlof is) mogen weer aan de bak.  De 
begroting moet vastgesteld worden op basis van de 
voorjaarsnota. Dat is het raamwerk waarin de 
begroting min of meer moet passen. Het is voor 
menig fractie niet gemakkelijk om door het woud van 
cijfers heen te prikken. Zodat je nog ergens een potje 
weet te vinden waar je dan een amendement 
(wijzigingsvoorstel) op kunt indienen om het voor de 
burger van Zeist aangenamer of beter te maken. Dit 
alles is al heel erg lastig als je oppositie zit. Je moet 
het dan opnemen tegen de coalitie. En die staan 
meteen klaar met termen als “dan schiet je een gat in 
de begroting” Maar ook voor ervaren financieële 
experts in sommige raadsfracties is het niet 
eenvoudig om het op te nemen tegen de afdeling 
financieën van de gemeente. Is natuurlijk ook niet 
vreemd, zij zijn immers de hele dag met hier een 
miljoentje en daar een tonnetje aan het schuiven. 
En..zij hebben uiteraarde een opdracht, een opdracht 
die is ingegeven door het collegeprogram wat weer 
een uitvloeisel is van het coalitieakkoord.  
Men noemt het begrotings debat ook wel de 
algemene beschouwingen en het hoogtepunt van het 
politieke jaar. De fracties krijgen allen een bepaalde 
spreektijd om hun beschouwing over de voorliggende 
begroting te geven. Als je eens wil kijken hoe dat het 
daar toe gaat raad ik je aan eens naar het Raadhuis te 
gaan. Deze vergaderingen zijn uiteraard openbaar. Als 
je eens in de keuken van de fractie wil kijken, dus een 
fractievergadering wil bijwonen, deze zijn voor leden 
gewoon toegankelijk. Neem gewoon even contact 
met de fractievoorzitter op die vertelt je waar en 
wanneer deze fractie vergaderingen plaats vinden.  
 
Voor nu zou ik onze beide raadsleden ale wijsheid en 

sterkte willen wensen! 


