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CONSUMINDEREN 
Partijgenoten, 
 
In november vorig jaar stond onze caravan op Belcour. We 
stonden daar in het kader van de ‘Niet winkeldag’. Zeg 
maar het ‘consuminderen’. Daar gaven we toen een hoop 
spullen gratis weg, die afkomstig waren uit de 
kringloopketen. We hebben daar die dag ook aandacht 
gevraagd voor de stichting Gered Gereedsschap. 
Er was dan ook een mogelijkheid om bij de caravan 
gebruikt gereedschap in te leveren. Dat leverde al wat 
gereedschap op maar we wilden er toch nog wat meer 
aandacht aan schenken. Middels de pers hebben we laten 
weten dat onze fractievoorzitter op zaterdag 29 december 
op afspraak gereedschap wilde ophalen in Zeist. Ook dat 
heeft weer een aantal gereedschappen opgeleverd. 
Maar wat is nu die Stichting Gered Gereedschap eigenlijk? 
Welnu, de Stichting Gered Gereedschap is een landelijke 
vrijwilligersorganisatie die gereedschap inzamelt, opknapt 
en op aanvraag verstuurt naar ontwikkelingsprojecten. 
Eind januari gaan we het door ons verzamelde 
gereedschap bij één van de inzamelpunten/werkplaatsen 
inleveren. Tot die tijd kan er dus nog gereedschap 
ingeleverd worden. Als je wat kwijt wil bel dan naar Jan 
Voogdt (6916968) dan word er een afspraak gemaakt om 
het op te halen. 
In het congres ‘Heel de Wereld ‘ heeft de SP duidelijk 
gemaakt dat Socialisme niet bij landsgrenzen stopt. De 
afdeling wil de stichting Gered Gereedsschap belangeloos 
steunen met het inzamelen van gereedschappen en het 
onder de aandacht brengen van hun doelstellingen. 
Volledigheidshalve geef ik nog even het landelijk adres van 
de stichting. 
 
 

Stichting Gered Gereedschap 
Postbus 3767 / 1001 AN Amsterdam  
T. 020-6839609 / F. 020-6124502 
E-mail: info@geredgereedschap.nl 

Giro 70020 

TomatoWout in 
Rijnsweerd 

(over de Provinciale Staten van 
Utrecht) 

 
 
Als ik dit schrijf zit ik ook in 
mijn kerstreces, tenminste 
wat het vergaderen 
en zovoo r t  v oo r  d e 
Provinciale Staten betreft. 
Dus nog even een terugblik 
naar december.  
Daar hebben we in de 
statenvergadering het 
"uitvoeringsprogramma" 
behandeld. Dit is wat we de 
komende jaren gaan doen 
als Provinciale Staten.  
Het geruzie over dat dit 
mosterd na de maaltijd is, 
want een maand eerder 
hebben we de begroting 
voor 2008 al langs zien 
komen, kwam weer naar 
boven.  
Natuurlijk zitten er goede 
punten in dit programma, 
bijvoorbeeld dat er heel wat 
meer met de gemeentes 
wordt samengewerkt.  
Maar helaas dan wel is die 
start gemaakt op een 
knullige manier, zonder 
bijvoorbeeld de gemeente-
raden erbij te betrekken. 
Dat hebben wij als SP maar 
eens goed aangezwengeld 
en er is beterschap beloofd. 
In ieder geval is het hele 
statenvolk het met de SP 
eens dat  we over 
belangrijke dingen onze 
zeggenschap moeten 
behouden en dit moeten we 
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SP - 
Hulpdienst 
Zeist 
 
 

 

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: 
Annette Melse 
Bergweg 52 
3707 AD  Zeist 
tel: 06-40353853 
e-mail: amelse@sp.nl 
 
ORGANISATIE- 

SECRETARIS: 
Jurien Veenhuis 
Brugakker 3184 
3704 LB  Zeist 
tel: 030-6994269 
e-mail:  
jurien@tomaatnet.nl 

RAADSFRACTIE: 
Jan Voogdt 
Pr. Margrietlaan 289 
3708 WE Zeist 
030-6916968 
(na 18.00 uur) 
javoogdt@tomaatnet.nl 
 
Lid Provinciale Staten: 
Pieter Wout Duquesnoy 
Ridderschapslaan 20 
3703 SN  Zeist 
tel: 030-6959716 /  
06-29430795 
e-mail:  
pieterwout@tomaatnet.nl 

niet zomaar weggeven aan 
Gedeputeerde Staten. En we zijn 
ook van mening, dat dit natuurlijk 
bij gemeenteraden enzovoort ook 
zo moet zijn. 
 
Natuurl i jk hebben we ook 
geprobeerd verbetering in de 
stukken op te nemen en ik ben blij 
dat een motie van ons het heeft 
gehaald.  
Vooral omdat Jan en ik in de 
gemeenteraad van Zeist al jaren 
terug een motie met dezelfde 
strekking hebben gebracht en het 
daar ook is uitgevoerd.  
De motie ging over duurzaamheid. 
Als provinciale Staten krijg ik per 
maand meerdere dikke enveloppen 
met papier en een heleboel glossy 
rapporten. De SP heeft gezegd, dit 
kan wel wat minder. Geen drie 
exemplaren meer sturen en van 
een heleboel zaken kun je het beter 
per email doen. Alleen belangrijke 
stukken nog op papier en natuurlijk 
zoveel mogelijk niet in kleur. Als 
alles via de mail komt kun je altijd 
nog vragen om bepaalde, 

belangrijke dingen te laten printen 
(of zelf doen). Dit voorstel is dus 
aangenomen, dus ik hoop dat de 
verspilling van papier in de 
provincie Utrecht nu ook minder 
wordt. Toch een mooie overwinning 
zo vlak voor kerst. 
 
Ik ben ook op 10 december als 
statenl id bi j  de Utrechtse 
natuurorganisaties geweest. Zij 
doen mee aan een landelijk project 
om kinderen meer de natuur in te 
krijgen. En ik heb dus, met andere 
statenleden, een schooklas uit De 
Bilt "les" mogen geven in het kijken 
en herkennen van bomen. Er was 
een televisiepresentator bij, 
waarvan alle kinderen natuurlijk na 
afloop de handtekening wilde 
hebben. Maar een aantal kinderen 
vroegen zelfs mijn handtekening 
(van die mijnheer met dat 
tomatenshirt). Hardstikke leuk. Het 
verslag staat op 
 www.p rov in c i eu t r e ch t . sp .n l 
 
Pieter Wout  

 
Een goed 200wACHT ? 
 
Zondag 6 januari was de SP weer aanwezig bij de wake bij Kamp Zeist. Al 
meer als 2 jaar is hier elke eerste zondag van de maand om 16.30 een 
wake met licht en/of bloemen. Ter ondersteuning van de onschuldig 
opgesloten mensen in dit detentiecentrum. Mensen die wACHTen.  
 
Wachten op zekerheid voor een verblijfstatus. Of een uitzetting naar een 
misschien wel gevaarlijk land. Wachten in een sober regime, er is dus 
niets te doen, een uurtje per dag mogen luchten op een ommuurde en 
met prikkeldraad voorziene luchtplek. Geen zekerheid en procedures, die 
maar blijven duren. 
 
En ook de hulpverleners komen veel onduidelijkheid tegen. Wel of geen 
kinderen opgesloten? Wanneer wordt iemand geklinkerd, zodat ie 
opgevangen moet worden? Of kan een familielid de opvang regelen? 
 
De SP is al vanaf 2005 met Kamp Zeist bezig. En we hebben ook al veel 
bereikt, zelfstandig of samen met andere groepen. De brandveiligheid is 
verbeterd, illegale situaties worden niet meer gedoogd. Ook het opsluiten 
van kinderen is geen standaard procedure meer. Nieuwbouw van delen 
van het detentiecentrum zullen voldoen aan alle regels en niet meer 
bestaan uit snel opgetokken barakken. 
 
Maar het opsluiten van deze onschuldigen blijft doorgaan, zegt de 
minister. Ondanks het feit dat de gemeenteraad de SP motie, die hier 
tegen protesteerde, heeft aangenomen. Voor ons blijft het dus zaak om 
waakzaam te zijn. 


