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De koekjestrommel gaat dicht 
De koekjestrommel gaat dicht, ja, u leest het goed. Zo was het bericht in 
de Nieuwsbode en het AD. Bij Charim gaat de koekjestrommel op slot bij 
de ouderenhuisvesting. Geen gratis koffie, geen gratis soep en ook geen 
gratis koekjes meer. " We gaan terug naar de landelijke normen"  zegt de 
directie van de Amandelhof en de Mirtehof. En ja, wat staat dat er cru, 
like taking candy from a baby. Moeten we nu als afdeling meteen pakken 
koekjes inzamelen? Neen, dat lijkt ons, het SP-bestuur en de fractie, niet 
het juiste plan. Maar we gaan wel in gesprek met Charim en liefst ook 
met bewoners en verzorgenden. Wat is er precies aan de hand en welke 
oplossingen zijn menselijk? En welke rol als SP kunnen we hier in spelen. 
 
Weet jij hier meer van of heb je goede ideeën, laat het ons dan weten. 
Mail naar pieterwout@tomaatnet.nl of bel 030-6959716  

Wij zijn er klaar voor. Knok met ons mee ! 

Op het moment dat u dit leest is het jaar al weer in week drie. Gepast of niet,  maar 
ik wens jullie en degenen om jullie heen een fantastisch 2017 toe. Dat het maar een 
mooi jaar mag worden.  Want op 15 maart is het de dag voor ons land om een keuze 
te maken. Wil Nederland na zes jaar Rutte meer van hetzelfde of vindt men ook dat 
het tijd is voor verandering? Binnen de SP zijn we daar wel duidelijk over , wij willen 
graag verandering! Op het moment dat ik aan dit inlegvel werk zijn de afgevaardig-
den van onze afdeling op het congres om daar namens de afdeling te zorgen voor 
een supergoed verkiezingsprogramma. Als ze daar mee terug komen zullen we aan 
de slag moeten Wilt u met ons mee knokken voor een andere politiek? We kunnen 
uw hulp goed gebruiken.  
 
Om te knokken voor één Nationaal ZorgFonds zonder marktwerking en eigen risico 
en met vertrouwen en samenwerking . 
 
Om te knokken voor een forse huurverlaging en hogere lonen voor mensen die er de 
afgelopen jaren op achteruit zijn gegaan. 
 
Om te knokken voor een waardige oudedag voor de generatie die ons land heeft op-
gebouwd en eerlijke kansen voor de generatie die er nu aankomt. 
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Op pad voor een goed verkiezingsprogramma. 

Op zaterdag 14 januari zijn we met z’n drieën op weg door ijs en kou naar het warme Tilburg en 

gaab ons dan door de honderden wijzigingsvoorstellen worstelen. Aan het eind van die dag heeft 

de SP  dan een nieuw verkiezingsprogramma. Een verkiezingsprogramma, waar strijd vanuit gaat. 

Opkomen voor Nederland, een beter Nederland. En nog voordat het congres begint hebben we als 

afdeling Zeist het programma al een klein beetje beter gemaakt. De programmacommissie heeft 

namelijk ook een paar punten van onze afdeling over genomen. En met de discussie in de twee le-

denvergaderingen afgelopen najaar in gedachte, mogen we daar best trots op zijn. 

Zo hebben we bijvoorbeeld een toevoeging gedaan bij het stabiliteitspact. Dit pact is niet alleen 

nadelig voor Nederland, maar ook voor andere Europesche landen. En die strekking is nu over ge-

nomen in het verkiezingsprogramma. Natuurlijk hebben niet al onze ingediende wijzigingsvoorstel-

len het gehaald. Met veel andere afdelingen hebben we ook gepleit voor een maximumsnelheid 

van 120  in plaats van 130 km per uur. Maar daar wil kennelijk de programmacommissie niet aan. 

In het kader van de extra uistoot bij 130 km/uur blijven we toch van mening dat een lagere maxi-

mumsnelheid beter is. 

Op het gebied van het internet hebben we met twee overgenomen voorstellen mooi gescoord. Sa-

men met andere afdelingen hebben we gepleit voor een goede en snelle internet-infrastructuur, in 

heel Nederland. Wij vonden dit belangrijk, omdat volgens ons iedereen bij de beschkbare informa-

tie moet kunnen. Immers, de overheden bedienen zich meer en meer van digitale communicatie. 

En dan vinden ook dat het goed moet zitten met de  veiligheid van die informatie uitwisseling. Dat 

kan beter worden met ons voorstel. Met een goede versleuteling hebben ongenode gasten niet zo 

makkelijk toegang tot al die communicatie over internet. In het verkiezingsprogramma was al aan-

dacht voor onstaan en gevolgen van verslavingen. Alcohol, drugs enzovoort. In de eerste versie 

kreeg dit alleen aandacht op het voortgezet onderwijs. Het voorstel van Zeist was om op alle scho-

len zulke voorlichting te geven. Het voorstel heeft het niet gehaald. Jammer. Maar een vergelijk-

baar voorstel, die de laatste jaren basisonderwijs en het verdere beroepsonderwijs erbij trekt, haalt 

het wel. Dit steunen we als Zeist dan ook. 

Het zal zaterdag de 14e nog een drukke dag worden. We hebben vele goede voorstellen gezien 

waarvan we er een groot aantal zullen steunen. Al met al maken die ons programma nog sterker. Ik 

hoop dan ook dat een aantal daarvan nog echt in het verkiezingsprogramma terecht gaan komen. 
 

Namens de afdeling zijn er drie afgevaardigden, te weten: Pieter Wout Duquesnoy, Foppe de Haan 
en Gwildor Sok. 


