
 

TRIBUNE ZEIST 

Redactieadres: Ln. v. Henegouwen 60  3703 TE Zeist 

E-mail: benwiegers@tomaatnet.nl —                                                          — giro nr: 7367957 SP afd. Zeist  

Jaargang 10 
Nummer 1 
 
Januari 2006 

Voor de meest actuele informatie: surf naar http://zeist.sp.nl ! 

DE BESTE WENSEN! 
 
Kameraden! 
 
Ik wil jullie allen een gezond en een strijdbaar 2006 
toewensen! 
Dit is alweer de eerste lokale Tribune van een nieuw 
jaar, een jaar waar we als socialisten het wel eens 
druk konden krijgen. Ons huidige kabinet beweert dat 
het met de armoede wel meevalt, minister Zalm 
beweerde zelf dat de armoede niet zo erg was als in 
de jaren 50, je kan je afvragen in welk tijdperk de 
goede man leeft. 
Dat we in ieder geval geconfronteerd worden met het 
nieuwe zorgstelsel is zeker. Bent u er al uit, nou ik 
nog niet! Ik moet dus naast mijn dagelijkse baan, en 
mijn werk in de afdeling en raad dus ook nog eens de 
tijd en energie vinden om opzoek te gaan naar de 
voor mij meest geschikte verzekering, tegen de prijs 
die het beste bij mijn inkomen past. Volgens mij moet 
dat toch echt eenvoudiger kunnen. Als SP hebben we 
met de noodremactie ( en daar zijn we nog steeds 
mee bezig ) geprobeerd om onder de bevolking 
beweging te veroorzaken die een rem op dit nieuwe 
stelsel zou moeten zetten. Nu kun je zeggen dat is 
toch te laat? Formeel wel, da’s waar, maar voor de 
grondwet had Balkenende ook al zijn handtekening 
gezet en dat heeft hij toch moeten herzien. Dus daar 
ligt nog steeds een taak voor ons! 
Ja, en dan hebben we 7 maart de raadsverkiezingen. 
Welnu, de verkiezingslijst en het programma zijn door 
de ALV vastgesteld, de huis aan huis folder word 
gedrukt, de affiches zijn besteld, en er is een 
campagne team. Dus kunnen we op korte termijn aan 
de slag, daaron vraag ik nu al de mensen die 
voorheen voor ons hun eigen wijk gefolderd hebben 
om zich weer bij Jeroen van Ravestijn te melden, 
zodat hij dat kan inventariseren en jullie straks van 
folders voorzien. Natuurlijk willen we van jullie ook 
weten of er bij jullie een affiche voor het raam mag. 
Laten we met elkaar laten zien dat de SP in Zeist 
goed vertegenwoordigd is dan moeten we toch 
minimaal op 3 zetels kunnen uitkomen!   
 
Jan Voogdt 

TOMATENTAAL 
 
Partijgenoten 
 
December 2005 kwam de partijraad 
voor de laatste keer dat jaar bij elkaar. 
Normaal gesproken schrijf ik niet zo 
vaak over de inhoud van de partijraad, 
maar nu kan ik daar niet omheen. Één 
van de onderwerpen van die dag was 
namelijk onze nieuwe huisstijl. Ja, 
partijgenoten het moet worden 
gezegd, onze vliegende tomaat vliegt 
eruit! Er is gekozen voor een nieuw 
logo. De initialen SP blijven maar onze 
tomaat gaat veranderen. Hoe? Ja, 
alles is nog onder de pet totdat er een 
officiële lancering plaatsvindt. Dus 
wees gewaarschuwd! 

KAMP van ZEIST 
 
Beste partijgenoten. Iedere eerste 
zondag van de maand organiseren de 
samenwerkende raad van kerken een 
wake bij het detentiecentrum Kamp 
van Zeist. Dit omdat hier na de ramp 
op Schiphol ui tgeprocedeerde 
asielzoekers en illegalen worden 
vastgehouden. Ook op 1 januari was 
er zo’n wake, hieronder een kort 
verslag van één van onze leden. 
 
1  januari j.l. vroeg ik me af  hoeveel 
mensen er naar de wake zouden 
komen na de oudejaarsavond.  
In  een  iets  wat  te overmoedige  bui  
had  ik  geroepen  dat  de  SP Zeist de  
deelnemers  aan de  wake  wel  van  
tomatensoep zou voorzien. 
Rond een  uur  of vier hebben we bij 
het detentiecentrum Kamp Zeist de  
standjes  opgebouwd, toen we daar 
mee bezig waren werden door  de  
beveiliging  van Kamp  Zeist  er op  
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De hulpdienst is een 
vraagbaak voor mensen 
die problemen hebben 
m e t  u i t k e r i n g e n , 
regelingen en procedures. 
Ook kunnen mensen 
terecht die conflicten 
hebben met bijvoorbeeld 
hun huisbaas. 
 

De Hulpdienst is 
bereikbaar op: 
Dinsdagavond 

Tel: 030-6955384 

BELANGRIJKE 
ADRESSEN 

 
 
VOORZITTER: 
 
Jan Voogdt 
Pr. Margrietlaan 289 
3708 WE Zeist 
030-6916968 
(na 18.00 uur) 
javoogdt@tomaatnet.nl 
 
ORGANISATIE- 

SECRETARIS: 
 

Jeroen van Ravestijn 
Sanatoriumlaan 29 
3705 AM Zeist 
030-6962398 
ravestijn@tomaatnet.nl  
 
RAADSFRACTIE: 
 
Pieter Wout Duquesnoy 
Ridderschapslaan 20 
3703 SN Zeist 
030-6959716 
pieterwout@tomaatnet.nl 

gewezen  dat  er  een  brandmelding  was op het kamp. En  dat  we  
dus uit  moesten  kijken  voor  de  naderende  brandweerwagen. Toen 
wist ik weer  waarom  ik  als SP-er  de wake  mee  doe, naast het feit  
dat  ik  niet  vind  dat  men  mensen zomaar  mag  opsluiten omdat  
men  illegaal  in het land  is, iets  dat  volgens  de  huidige  wetgeving 
nog steeds niet  als  een misdrijf gezien  word, sta ik  ook  aan  de  
poorten  van  Kamp  Zeist uit solidariteit  met  de  slachtoffers  van  de 
Schipholbrand  en vanwege het  politieke gekronkel eromheen. Ik blijf  
erbij  dat  als  Donner nu eens geen  minister  was  geweest  maar  
eigenaar  van een  particuliere instelling , net  als indertijd  die  
eigenaar  van  die  brand  in  dat cafe in Volendam, vervolgd zou  zijn 
omdat  hij  op  de  hoogte  was cq  had  kunnen  weten  dat  de  
brandveiligheid te wensen  over  liet.   
De  melding van zondagmiddag was  echter  gelukkig  ook  weer loos.  
De brandweermannen vertrokken  vriendelijk  zwaaiend  weer van het 
terrein. Ondertussen  stonden  de stands en  was het afwachten  hoe-
veel  mensen er  zouden  komen  opdagen. Uiteindelijk  waren het er 
zo rond de dertig.  
Naast de inmiddels  vaste  groep  deelnemers was  er  nu  ook een  
groep SP-ers uit Wageningen. Tijdens de wake bij de poort de vertelde 
Tetske Haalboom  namens De werkgroep Kerkelijk ondersteuning 
Vluchtelingenwerk, van de Raad van Kerken en Zeist het volgende. 
In dit centrum verblijven ongeveer 300 mannen en 100 vrouwen, van 
hen is een deel illegaal in Nederland gekomen, en een deel 
uitgeprocedeerd asielzoeker. Zij wachten op………uitzetting? 
Maar als de detentie niet langer wordt ondersteund door de rechter, en 
uitzetting nog steeds niet kan, komt de uitgeprocedeerde op straat. 
“Klinkeren” noemt men dat, zonder papieren, zonder rechten, zonder 
middel van bestaan. Zo kwam hier onlangs een man de poort uit. Hij 
dwaalde wat rond, kreeg honger en dorst, en had geen geld. Hij stal 
een broodje, maar werd gesnapt. In een mum van tijd kwam hij hier 
weer achter de tralies… nu met een straf. Al met al geen verhalen waar 
je vrolijk van word, en dat terwijl wij elkaar op nieuwjaarsdag een 
gelukkig nieuwjaar toe wensen! 
Na afloop ging  de  tomatensoep  er  goed in. Al  met  al  een  goed   
begin voor 2006! 
 
Jan Voogdt 

 
50.000 euro voor een onderzoek 
ter privatisering van Dijnselburg? 
We zwemmen hier niet in het geld!! 


