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Mag ik aan u voorstellen: onze lijst

Mijn naam is Annemieke Pluijgers-Zwaneveld. Ik ben 31 jaar
oud en moeder van vier kinderen. Mijn man (en ik dus ook een
klein beetje) heeft een eigen bedrijf. Hierdoor heb ik van
dichtbij ervaren wat het MKB nou inhoudt en waar onze
ondernemers tegenaan lopen. Maar ook waar wij als gemeente
extra stappen zouden kunnen zetten om ondernemen leuker
en makkelijker te maken.
Het contact hebben met mensen, praten en samen
oplossingen bedenken voor zaken die bij mensen spelen vind
ik fantastisch. Bovendien past deze manier van politiek voeren
helemaal bij onze partij. Samen sta je tenslotte sterker en al
deze gesprekken maken het werk in en om de raad enorm
interessant en leuk. Wij kunnen echt iets veranderen samen. Ik
was dus enorm vereerd toen ik werd gevraagd om de lijst van
de SP aan te voeren als lijsttrekker.
Maar als je veel wil veranderen is het natuurlijk enorm
belangrijk om allemaal kanjers om je heen te hebben. Dat alles
wat u als bewoner van onze gemeente voelt en denkt ook echt
goed kan worden verwoord.
Daarom stel ik graag de rest van onze lijst aan u voor.
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Annemieke Pluijgers (1)
'Een sterk MKB wat wij echt
kennen. Zorg dichtbij, zonder
lange wachttijden, armoede
bestrijden en geen 12 jaar
moeten wachten op een huis.
Allemaal punten waar wij de
komende 4 jaar voor gaan!'

Pieter Wout Duquesnoy (2)
'Ben je nieuw in Zeist omdat je uit
je eigen land gevlucht bent, dan
moet je de mogelijkheid krijgen te
integreren door middel van taalen inburgeringscursussen met
goede begeleiding.'

David Tompot (3)
'Er moeten meer sociale
woningen komen. Mensen met
een laag inkomen komen
nauwelijks nog aan een
betaalbare woning. Het bouwen
van woningen alleen voor mensen
met veel geld is ònverkoopbaar.'
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Foppe de Haan (4)
'Op naar een samenleving waarin
iedereen er evenveel toe doet, en
waarin we elkaar zowel
(inter)persoonlijke als financiële
ruimte en hulp bieden om te
kunnen leren van onze keuzes.'

Marianne Junger (5)
'Ik wil vechten voor de gewone
zaken in het leven: een degelijke
woning voor iedereen,
bestaanszekerheid, een goede
opleiding voor allen. Ik wil ook
meer aandacht voor preventie,
zoals een gezonde levensstijl.'

Jan Voogdt (6)
'Politiek is een kwestie van keuzes
maken, de SP maakt ook in de
gemeente zijn keuzes op basis
van ons beginselprogramma. Wat
goed is steunen we, want niet
goed is bestrijden we, samen met
bewoners. Voor elkaar!'
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Laurentien Vreede (7)
'Onderwijs is een recht waar de
gemeente aan moet bijdragen
waar zij kan. Niet alleen voor
kinderen, maar voor alle
inwoners.'

Gwildor Sok (8)
'Toezicht met camera's zijn een
inbreuk op de privacy, daarom
hebben we liever meer agenten
op straat. Je privégegevens
moeten veilig opgeslagen en
zorgvuldig behandeld worden.'
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Maatschappelijke veiligheid en privacy
Uit de statistieken lijkt de maatschappij steeds veiliger, maar zo
voelt men dit niet. Het gevoel van veiligheid wordt beter als wij
inzetten op de preventieve veiligheid in al onze buurten.
De SP wil dat:
•

•

•
•

Zeist weer een volwaardig politiebureau, en meer (wijk-)
agenten op straat krijgt, om de veiligheid in alle kernen van
onze gemeente te vergroten.
er meer wordt ingezet op preventie. Dit onder andere door
uitbreiding van de wijkteams en meer inzet van buurtvaders
en -moeders. De wijkteams krijgen een groter budget om
zaken in hun wijk met de bewoners zelf te regelen.
er minder wordt teruggegrepen op cameratoezicht.
de gemeente de veilige opslag en het veilig gebruik van
persoonsgegevens garandeert, zodat daar geen misbruik
van gemaakt kan worden.
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Acceptatie en integratie
De SP wil dat alle vormen van racisme en discriminatie worden
bestreden en dat de gemeente daar een actieve rol in speelt.
Hierbij gaat het niet alleen om het tegengaan van ongelijke
behandeling op school en bij publiek gefinancierde projecten,
maar ook om de toegankelijkheid van openbare gebouwen en
de publieke ruimte.
De SP wil dat:
•
•

•

er meer wordt ingezet op voorlichting in het basis- en
voortgezet onderwijs.
nieuwkomers in Zeist de mogelijkheid krijgen te integreren
door middel van taal- en inburgeringscursussen met goede
begeleiding.
de gemeente meer doet om, in samenspraak met
uitvoerders en doelgroepen (zoals blinden), de
informatievoorziening rondom toegankelijkheid te
verbeteren. Onder andere door hen actief en gericht te
informeren over tijdelijke problemen met toegankelijkheid,
bijvoorbeeld bij wegwerkzaamheden of verbouwingen van
publieke gebouwen.
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Onderwijs
Hoewel onderwijs grotendeels landelijk wordt geregeld, vinden
wij dat de gemeente op dit vlak meer verantwoordelijkheid kan
nemen. Met goed onderwijs en het bijbrengen van
vaardigheden biedt je alle inwoners zo veel mogelijk gelijke
kansen.
De SP wil dat:
•

•

•
•
•
•

•

de gemeente, ervoor verantwoordelijk dat elke leerplichtige
in de gemeente onderwijs kan volgen, een actievere rol
speelt in het samenwerkingsverband tussen de scholen.
er meer wordt gedaan om basisscholen evenwichtig over
de wijken te verdelen. Bij het opzetten van nieuwe wijken (in
alle kernen) dient de gemeente mee te nemen dat dit
gevolgen heeft voor de vraag naar onderwijs.
de gemeente bijdraagt aan verbetering van de veiligheid in
en rond scholen.
wordt ingezet op de brede school (combinatie van lager
onderwijs en voor- en naschoolse opvang) in alle wijken.
laaggeletterdheid en analfabetisme bij volwassenen wordt
aangepakt.
er meer activiteiten voor kinderen plaatsvinden. Denk
bijvoorbeeld aan workshops met sport en cultuur. Hierbij
moet de samenwerking worden gezocht met onder andere
welzijnsorganisaties en sportverenigingen.
huiswerkbegeleiding, indien de school deze wenselijk acht,
wordt vergoed.
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Gezondheid, milieu en duurzaamheid
Gezondheid begint met een gezonde werk- en woonomgeving
en schone lucht, water, grond en voeding.
De SP wil dat:
•

•

•

•

•

•

er geen houtverbrandingscentrale in Zeist, Huis ter Heide,
Bosch en Duin, Den Dolder of Austerlitz komt. De
luchtkwaliteit moet voldoen aan strikte normen.
onze gemeente rookvrij wordt, zodat bijvoorbeeld bij de
ingangen van openbare gebouwen en sportaccommodaties
niet gerookt wordt.
er actief wordt voorgelicht over een gezonde leefstijl, maar
ook (vooral in wijken waar tandartsbezoek onder kinderen
laag is) over zaken als dat tandartszorg voor jongeren tot 18
jaar volledig wordt vergoed.
wooncorporaties worden aangespoord om hun woningen te
vergroenen door deze goed te isoleren (tot minimaal label
B). Hierbij moet er aandacht zijn voor een gezond
binnenklimaat. Daarnaast moeten zij speciale aandacht
besteden aan de mogelijkheid zonnepanelen te plaatsen,
om zo tot energieneutrale woningen te komen.
aanvragen voor WMO-zorg sneller worden afgehandeld,
waarbij wettelijke termijnen zonder meer worden gehaald.
In geval van urgentie (tijdelijke hulp in verband met
revalidatie na ongeval of ziekte) moet het mogelijk zijn
direct in aanmerking te komen voor hulp.
Zeist weer een volwaardige huisartsenpost krijgt, met een
afdeling voor spoedeisende hulp.
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•

er streng wordt toegezien op de aanrijtijden voor
ambulances.
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Ondernemers, economie en werkgelegenheid
De gemeente is toch de overheid waarmee de ondernemers
het meest te maken hebben. Goed contact met onze
ondernemers moet dan ook een speerpunt zijn.
De SP wil dat:
•

•
•

•

•

de gemeente realistische huurprijzen voor hun eigen
panden vraagt. Gemeentelijk vastgoed wordt niet verkocht,
zeker niet in het centrum.
Zeister ondernemers en het MKB betrokken worden bij en
een stem hebben in de (bouw)plannen voor Zeist.
maatschappelijk verantwoord ondernemen een belangrijk
onderdeel vormt van de eisen rondom aanbestedingen. Bij
voorkeur wordt samengewerkt met lokale bedrijven.
in samenspraak met bewoners en ondernemers wordt
onderzocht wat de mogelijkheden zijn om parkeren in het
centrum gratis te maken.
leegstand wordt bestreden, onder andere door in gesprek
te gaan met de verhuurders. Als panden gedurende langere
tijd leegstaan, moet de verhuurder ook het huurdersdeel
van de WOZ gaan betalen, om zo huurprijsdalingen te
stimuleren.
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Verkeersveiligheid, verkeer en vervoer
In Zeist is autogebruik nog te vaak leidend voor de indeling van
de publieke ruimte, terwijl auto's onveiligheid veroorzaken en
slecht zijn voor het milieu. Daarom wil de SP meer focus op
openbaar vervoer en fietsverkeer. Daar waar de auto nog wel
een plaats heeft, doen we dat zorgvuldig.
De SP wil dat:
•

•

•

•

verdere afbraak van buslijnen een halt wordt toegeroepen.
Voldoende OV heeft een gunstig effect op de mobiliteit van
jong en oud en kan (door het voorkomen van
parkeerproblemen) een gunstig effect hebben op het
winkelend publiek. Dit kan bijvoorbeeld door in te zetten op
elektrische pendeldiensten tussen parkeerplaatsen, het
station en het centrum.
er in Zeist, als groene gemeente, wordt gezorgd voor
goed berijdbare en goed verlichte fietsroutes. Dit kan door
uitbreiding van het aantal fietsstraten (waar de fiets
voorrang heeft) van en naar het centrum, maar ook in het
centrum zelf kunnen er nog zaken worden verbeterd, onder
andere door uitbreiding van het aantal fietsstallingen.
Fietsers moeten vaker voorrang krijgen bij verkeerslichten.
verkeersveiligheid niet ondergeschikt wordt gemaakt aan
doorstroming of modetrends. De gemeente gaat voorzichtig
om met verkeersremmende maatregelen en houdt dit
simpel en effectief. Eenduidige oplossingen, die de mensen
makkelijk kunnen begrijpen, hebben de voorkeur.
in 30-kilometerzones meer wordt gehandhaafd.
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•

de spoorwegovergang in Den Dolder voor motorverkeer
wordt afgesloten, omdat dit de veiligheid ten goede komt.
Wel moet de bypass natuurlijk goed geregeld zijn.

13

Huisvesting
Er zijn veel te weinig betaalbare woningen in Zeist. Een
wachttijd van meer dan acht jaar voor een huurwoning is
onacceptabel, en ook betaalbare koopwoningen zijn er
onvoldoende.
De SP wil dat:
•

•

•

•
•

•

de corporaties stoppen met de sloop en verkoop van
sociale woningen. Sloop mag alleen als het onvermijdelijk
is, in combinatie met nieuwbouw van een vergelijkbaar
aantal nieuwe woningen.
sterk wordt ingezet op nieuwbouw van betaalbare
woningen. Van de bij te bouwen woningen moet zeker de
helft in de categorie sociale huur of koop (voor starters)
vallen.
op braakliggende terreinen herbruikbare kleine woningen
(denk aan tiny houses) worden geplaatst. Deze
spoedwoningen bouwen we als starterswoningen, voor
statushouders en jongeren.
gemeente en woningcorporaties zorgen voor inbraakveilige
huizen.
de gemeente inzet op hergebruik van winkel- en
kantoorpanden, onder andere door bij langdurige leegstand
mee te werken aan omvorming tot woningen.
huisjesmelkers worden bestreden.
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Armoede, schuldenproblematiek, sociale
zekerheid
Armoede zorgt voor een sociale achterstand en minder kansen
in het onderwijs. Daarom moet de gemeente mensen in
armoede of schulden wijzen op hun rechten, om zo de
problematiek te verlichten. Kinderen mogen nooit de dupe zijn
van schulden.
De SP wil dat:
•

•
•

•

de gemeente alle ruimte neemt om armoede te bestrijden,
door regelingen zo breed mogelijk toe te passen en de
mensen te informeren over alle regelingen voor financiële
bijstand. Onderdeel hiervan is het automatisch toekennen
van kortingen of regelingen.
er niet langer mensen uit huis worden gezet, zeker niet als
er kinderen bij betrokken zijn.
de gemeente een leidersrol op zich neemt bij het
aanpakken van problematische, zorgelijke schulden. Hierbij
moet zij actief het contact zoeken met corporaties en
nutsbedrijven. Ook moet zij kijken naar de mogelijkheden
voor het opkopen van schulden, om zo (onder
voorwaarden) de kans op een geslaagde nieuwe start te
vergroten.
er, bij uitstroom van een uitkering naar een baan, sprake is
van duurzame arbeidsplaatsen, en niet van flexbanen
zonder kans op verlenging.
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•

de gemeente zich actief inzet om iedereen met
arbeidsvermogen de kans te bieden om daadwerkelijk
duurzaam werk te gaan doen. Voor mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt moet voor goede begeleiding
worden gezorgd (bijvoorbeeld met jobcoaches). Dit is
maatwerk, waarvoor iedereen die een gemeentelijke
uitkering ontvangt in aanmerking moet komen.
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De jeugd, de toekomst
Te veel kinderen trekken weg uit Zeist als ze volwassen
worden. Daarom moet Zeist aantrekkelijker worden om in te
wonen, ook als je tiener of jongvolwassene bent. Dat vraagt er
ook om dat de gemeente meer naar de wensen van jongeren
luistert.
De SP wil dat:
•

•
•

•
•

de gemeente een actieve rol speelt bij het aantrekkelijker
maken van Zeist voor jongeren. Hierbij gaat het om wonen,
werken, sporten, cultuur en uitgaan.
loverboys en dealers worden aangepakt, te beginnen in de
omgeving van scholen en instellingen.
de gemeente zorgt voor een prettige en veilige
woonomgeving voor gezinnen met jonge kinderen. In elke
buurt zorgen we voor voldoende speelgelegenheid voor
kinderen, volgens de norm van Jantje Beton.
er geen sprake is van wachtlijsten als het gaat om
jongerenzorg.
jongeren meer betrokken worden bij de politiek en het
beleid van de gemeente. De jongerenraad moet meer
betrokken worden bij de gemeenteraad; en het
jongerendebat moet worden uitgebreid.
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Cultuur en sport met lage drempels
Cultuur is wat mensen scheppen, ook in Zeist. De gemeente
kan cultuur dus niet opleggen maar wel helpen om de
bewoners hun cultuur te scheppen.
De SP wil dat:
•
•
•

•
•
•

de gemeente zich actief inzet op het onder aandacht
brengen van cultuur.
bibliotheekbezoek bij jongeren wordt gestimuleerd. Iedere
jongere in Zeist krijgt een gratis bibliotheekpas uitgereikt.
de gemeente ruimte biedt aan alle vormen van cultuur,
zoals jazz, blues, volksmuziek, dans, straattheater,
popmuziek en rock.
ieder kind kennis moet kunnen maken met een breed
aanbod aan sport.
de gemeente financiële belemmeringen wegneemt, zodat
elk kind aan een sport kan doen.
ieder kind op vijfjarige leeftijd een zwemkaart uitgereikt
krijgt om het zwemdiploma A te halen.
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