SP Zeist: Pak De Macht
Fractievoorzitter SP Pieter Wout Duquesnoy stelt zich voor

Voor de SP ben ik de fractievoorzitter in de gemeenteraad van Zeist.
Daarnaast ben ik sinds ongeveer een jaar ook afdelingsvoorzitter in Zeist. Ik
ben Pieter Wout Duquesnoy, afkomstig uit Brabant
en sinds 1982 woonachtig
in Zeist. Ik ben geboren in
1962 in Waalwijk en heb
daar de eerste 20 jaar van
mijn leven gewoond en
op school gezeten. Toen ik
ging studeren in Utrecht
ben ik gaan wonen op een
studenteneenheid op de
Warande.
ICT
Na mijn studie Diergeneeskunde heb ik onderzoek
gedaan op de Universiteit
Utrecht en ben daarna, bij
toeval, in de ICT gerold. Op
de Faculteit der Diergeneeskunde ben ik actief geweest
voor het studentenblad,
in de studentenpolitiek en
in de verbetering van het
onderwijs. Bij al die zaken
kwam ook de net opkomende ICT naar voren en
daar had ik wel oren naar.
Dus heb ik ook tijdens mijn
studie daar veel geleerd,
zoveel zelfs dat ik voor de
computerleerzaal bij Diergeneeskunde nog handleidingen heb geschreven
over diverse programma’s.
Het was dan wel toeval dat
ik dus die ICT in rolde, maar
dat ik er ben blijven hangen
is niet vreemd. Het bedrijf
waar ik werk, tegenwoordig
heet het Corilus B.V., maakt
onder andere software voor
dierenartsenpraktijken.
Europa
In 1998 werd ik lid van de
SP. In die tijd speelde het
steeds uitbreidende Euro-

pa en de euro en de SP was
de enige partij die hiervoor
waarschuwde. “Is u iets gevraagd?” was de vraag die
de SP aan de burgers stelde en het antwoord daarop
was Nee. Dus vond ik dat ik
bij die partij hoorde. Solidariteit, menselijke waardigheid en gelijkwaardigheid
zijn nog steeds de grote peilers van de SP, maar ook die
zorgden pas in 2001/2002
dat ik echt actief werd voor
de SP in Zeist. Daarvoor had
ik uiteraard al vaak meegeholpen met flyeren en bv
de tribunes (SP-ledenblad)
bezorgd. De SP-Zeist zocht
mensen voor het nieuwe
bestuur en het leek mij interessant om wat meer met
de gemeentepolitiek bezig
te zijn, dus ging ik bij de
fractie.

hebben toen samen een
actiecomite opgericht en
hebben in 6 weken tijd,
rond kerst en oud en nieuw
meer dan 23.000 handtekeningen opgehaald. Deze
handtekeningen hebben
we aangeboden aan het
ziekenhuis, handtekeningen om die Eerste Hulp
open te houden. De directie
was te laf om ze aan te nemen en stuurde de secretaresse erop af.
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Opstaan
Twee maanden later waren
de twee directieleden onstslagen, was er een interim
aan het werk en pleef de
Eerste Hulp open. ´Pak De
Macht´ is de slogan voor de
huidige Tweede Kamerverkiezingen, maar deze actie
voor behoud van de Eerste
Hulp is dus precies wat er
moet gebeuren. Burgers,
werkenden, inwoners moeten zelf de macht weer pakken en opstaan tegen de
neoliberale bestuurders en
politici. Ik ben nog steeds
zeer trots op al die medewerkers van het Diak, die
opstonden toen zij vonden
dat er onrecht stond te gebeuren.

Verpleegkundigen
In de fractie, eerst onder leiding van Jeanette de Jong
en later samen met Jan
Voogdt, hield ik me vooral
met de commissies samenleving en bestuur bezig.
En zo kwam op een van de
commissie vergaderingen
het toenmalige bestuur van
het Diak-Zeist vertellen hoe
goed hun ziekenhuis toch
wel niet was. Ook een aantal verpleegkundigen was
in de zaal, maar die durfden
niet echt het woord te voeren. Ik heb die commissie
vergadering gelaten voor
wat het was en ben met die
verpleegkundigen in gesprek gegaan. Daar kreeg
ik een heel ander verhaal
over machtspelletjes binnen het ziekenhuis. Enkele
maanden later belde deze
verpleegkundigen me plots
op en vertelde dat men de
Eerste Hulppost in het ziekenhuis wilde sluiten. We

Ik zit nu al behoorlijk wat
jaren in de gemeenteraad
maar ik voel me het beste
thuis naast de mensen die
strijden, voor iets dat zij
goed vinden. Huurders die
hun huizen niet kwijt willen,
mensen in de sociale werkplaats die trots zijn op wat
ze doen. Ja, en ook de strijd
voor de postbode en de
thuiszorger en tegen de ongebreidelde groei van Europa. Daar voel ik me thuis.
Pieter Wout Duquesnoy,
SP Zeist fractievoorzitter

Aanpak van grondgebruik
360 stukjes gemeentegrond wordt door particulieren gebruikt

Op verschillende plekken
maken inwoners van de
gemeente Zeist gebruik
van gemeentegrond.
In veel gevallen wordt deze
grond als tuin gebruikt en is
het gebruik niet schriftelijk
vastgelegd in een overeenkomst. De komende maanden krijgen deze inwoners
een brief van de gemeente, dat ze gemeentegrond
in gebruik hebben. Hierin
wordt ze de mogelijkheid
geboden de gemeentegrond te kopen of in uitzonderlijke gevallen te huren.
In de afgelopen periode
heeft de gemeente een inventarisatie gemaakt van
het gebruik van gemeentegrond door particulieren.
Daarbij zijn luchtfoto’s ver-

geleken met gegevens van
het kadaster.
Uit de inventarisatie komt
naar voren dat er circa 360
stukjes gemeentegrond of
snippergroen door particulieren worden gebruikt. Verantwoordelijk wethouder
Johan Varkevisser pleit voor
goede afspraken. “Een stukje gemeentegrond gebruiken voor mooie struiken of
je afvalcontainer kan fijn
zijn. Als gemeente begrijpen we dat en daarom werken we, waar dat kan, graag
mee aan een goede oplossing. Om misverstanden te
voorkomen is het belangrijk de afspraken daarover
schriftelijk vast te leggen.
Dan weet iedereen waar hij
aan toe is”.

Procedure
Inwoners die gemeentegrond in gebruik hebben,
krijgen allereerst een uitnodiging voor een informatieavond. Tijdens deze avond
wordt algemene informatie
over het onderwerp gegeven. Daarna ontvangen
deze inwoners een brief
met informatie die is toegespitst op hun situatie. In
de brief staat om welk stukje grond het gaat, óf het
te koop is en hoeveel het
kost om dit te kopen. Allereerst worden inwoners in
Zeist-West aangeschreven.
Waarom deze actie?
De gemeente voert deze
actie uit, omdat ze moet
kunnen beschikken over

haar eigen grond. Zo kunnen reparaties aan kabels
en leidingen nodig zijn,
heeft de gemeentegrond
onderhoud nodig of is het
onderdeel van een waardevol stuk groen. Verkoop van
de grond is mogelijk, wanneer het niet in eigendom
van de gemeente hoeft te
blijven.
Meer informatie is te vinden
op www.zeist.nl/
snippergroen. Voor vragen
is de gemeente telefonisch
bereikbaar via 14030. Voor
dit project is een telefonisch
spreekuur ingericht op
dinsdagmiddag van 13.00
tot 16.00 uur. Daarnaast is
er ook een inloopspreekuur
op vrijdagochtend 17 feb
van 9.00 tot 12.00 uur.

Al € 55.000 gedoneerd voor
sleutelgebied Erica

Beschermers en donateurs van Utrechts Landschap
hebben ruim € 55.000,- gedoneerd voor de aankoop
van natuurgrond in het sleutelgebied Erica bij Soesterberg.
De donaties volgden naar aanleiding van de oproep begin december 2016 om deze belangrijke natuurschakel te
kunnen kopen. Iedere gedoneerde euro staat heel concreet
voor één vierkante meter. ‘Wij zijn ontzettend blij met de
gulle steun van onze Beschermers en donateurs. Zij weten
dat hun geld en daarmee de natuur, 5,5 hectare, bij ons in
goede handen is,’ aldus directeur-rentmeester Saskia van
Dockum. Erica heeft alles in zich om een prachtig leefgebied te worden. Met name kikkers en reeën vinden er een
geweldige habitat. Steun blijft van harte welkom. In totaal
is het Ericaterrein bijna 20 hectare groot. Wilt ook een aantal vierkante meters sponsoren? Ga naar
www.utrechtslandschap.nl/doneer

