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Beste SP leden.  
 
Het bestuur heeft onlangs een 
gesprek gehad met enkele 
mensen, die hun zorg uitspraken 
over de zorg in onze gemeente.  
Het betreft dan de thuiszorg, 
zowel die in natura als via een 
Persoons Gebonden Budget. Maar 
ook de zorg, die (nog) via de 
AWBZ loopt.  
Ook via de hulpdienst krijgen we 
signalen binnen dat er op diverse 
zorggebieden problemen zijn. Het 
zijn meldingen van allerlei aard, 
van teveel bureaucratie bij het 
WMO-loket, van oneerlijke of 
onfatsoenlijke keuringen door de 
keuringsartsen, van fouten bij het 
CIZ en ook van problemen met 
het krijgen van thuiszorg.  
Maar ook zijn er verhalen dat de 
normale regels, die er voor het 
toepassen van zorg zijn, met 
voeten worden getreden. Dit vaak 
omdat er te weinig tijd is om 
zaken goed aan te pakken of 
omdat er meer naar het geld 
wordt gekeken dan naar de 
kwaliteit. 
Het leek natuurlijk eind 2008 dat 
de zorg door Vitras bijvoorbeeld 
helemaal zou wegvallen. Maar op 
het laatste moment heeft de 
gemeente toch meer geld voor 
deze thuiszorg gegeven. Het lijkt 
er echter op dat daarmee nog 
helemaal geen garantie is dat alle 
zomaar goed komt, het gaat op 
vele gebieden niet best. 
Hoe is het gesteld met de zorg, en 
dan in eerste instantie de 
thuiszorg (WMO en AWBZ) in 
Zeist?  
Dat willen we als SP bestuur graag 
weten. Daarover willen we praten 
om te kijken hoe het ervoor staat. 
En samen komen om te kijken 
welke goede oplossingen zijn. 
Misschien kunnen we wel in Zeist 

dingen verbeteren, bijvoorbeeld 
door de gemeenteraad.  
Het zou ook kunnen zijn dat we 
regionaal bezig moeten of zelfs 
naar het landelijke in Den Haag 
voor bepaalde zaken. Maar eerst 
dus willen we inventariseren wat 
er speelt en ook welke goede 
ervaringen er zijn in Zeist.  
Jullie, SP leden, zijn de oren en 
ogen van de SP en dus willen we 
van jullie horen wat er goed en 
niet goed gaat. En ook willen we 
weten of je op een later moment 
dan actief mee wil doen om een 
gedegen analyse te maken en 
samen te komen om zelf ook na te 
denken over verbeteringen. Niet 
alleen SP leden roepen we 
hiervoor op, dus mocht je familie, 
vrienden of kenissen hebben met 
hun verhalen, dan kun je ook bij 
ons terecht. 
 
Het SP bestuur Zeist staat open 
voor jullie reacties. Je kunt bellen 
of mailen met de bestuursleden 
(zie colofon op pagina 2). je kunt 
ook een briefje in de bus doen bij  
Pieter Wout Duquesnoy,  
Ridderschapslaan 20 in Zeist. 
 
Pieter Wout 
 
 
Partijgenoten, 
 
Ik zou willen beginnen met jullie 
allen, en die jullie dierbaar zijn, 
een gezond 2009 toe te wensen! 
 
Het zal een aantal van jullie wel 
opgevallen zijn dat er van de 
a f d e l i n g  d i t  j a a r  g e e n 
nieuwjaarsreceptie aangekondigd 
is. 
Dat klopt. Het is uiteraard niet zo 
dat het bestuur geen behoefte 
heeft aan deze vorm van bij elkaar 
komen.  

Nee, zeker niet. Wij 
hechten juist veel 

aan het contact met onze leden, 
maar het bestuur moet gewoon 
erkennen dat ze er niet aan 
toegekomen is. 
 
De meesten van jullie hebben zo 
rond de jaarwisseling jullie 
eindejaarsgeschenk van de partij 
ontvangen. En dat was al een hele 
klus! 
Voor diegenen waar het adres niet 
van klopte, of wie inmiddels 
verhuisd was moeten we nogmaals 
op pad. 
 
Waar  ik  op w i l  du iden, 
partijgenoten, is dat er veel werk 
te verzetten is in de afdeling.  
In februari komen weer de nieuwe 
ZO-kranten. Ik zou het bijzonder 
op prijs stellen als we in de 
afdeling toch ieder kwartaal in 
staat zijn om 10000 kranten uit te 
zetten. Dus...als je denkt ‘ ik kan 
in mijn buurt of wijk eens in de 
drie maanden wel zo’n honderd 
kranten bij de mensen in de bus 
doen’ dan zou dat fantastisch zijn. 
Want we moeten niet vergeten dat 
in 2009 er weer verkiezingen zijn 
voor het Europees Parlement.  
 
Maar het is ook het jaar waarin de 
voorbereidingen beginnen voor de 
gemeenteraadsverkiezingen van 
maart 2010. 
En als je nu interesse hebt voor 
lokale politiek, of je weet veel van 
milieu, of natuur, of financien, of 
ruimtelijke ordening, of besturen 
kom dan eens praten met de 
jongens en meisjes van de fractie.  
 
F r a c t i e ve r gade r i ngen  z i j n 
toegankelijk voor leden, evenals 
onze bestuursvergaderingen. Zo 
zie je maar er is veel te doen in de 
afdeling, en als we een actieve 
politieke partij zijn hebben we ook 
actieve leden nodig.  
En wellicht zijn er onder jullie ook 
die zeggen: “Ik organiseer de 
Nieuwjaars-receptie in 2010”  
Ik zeg: “ Je weet ons te vinden! ” 
 
Jan Voogdt 
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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: 
Jurien Veenhuis 
Brugakker 3184 
3704 LB  Zeist 
tel: 030-6994269 
e-mail:  
jurien@tomaatnet.nl 

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

Nog meer asfalt langs Amelisweerd? 
Als  je  er  loopt,  denk  je  er  soms  niet  eens  zo  over  na.  Dat  het  landgoed 
Amelisweerd eigenlijk op de kaart is gezet, niet door de momumentale status 
van het parkbos zelf, maar door een grote groep actievoerders die in de jaren 
tachtig de bomen inklom en  zich vastketenden om daarmee te demonstreren 
tegen de aanleg van de snelweg A27.   Het verzet van  toen, de confrontaties 
tussen actievoerders en ME, en het  latere   nagalmen van het  lawaai dat ook 
het politieke tumult teweegbracht.   In het bos is het ook later nooit stil meer 
geworden, eerst toen de bomen uiteindelijk toch gekapt werden, daarna met 
de  aanleg  van de  snelweg  en  nu,  als  je  er wandelt met  het  constante,  niet 
aflatende rumoer van het verkeer over de snelwegen: van het zuiden van een 
afstand de A12, van het westen dichtbij de A27.   
Vanaf  het  theehuis  bij  Rhijnauwen  kun  je  over  verschillende  lommerrijke 
paden  en  lanen  de  plek  bereiken waar  het  ruim  20  jaar  geleden  gebeurd 
moest  zijn. Die  plek waar  ineens  het  pad  ophoudt,  het  verdergaat  in  een 
strook  van  zo’n  100m wilde  begroeiing waar  aan weerszijden  nog  bomen 
staan en daarachter dan de vanaf die afstand onzichtbare, maar des  te meer 
hoorbare demarkatielijn van de snelweg A27. Was het politieke onwil, of was 
er eenvoudigweg geen geld voor een ondertunneling voor dat stuk snelweg? 
Wat het antwoord op die vraag ook  is,  feit  is dat het collectieve bewustzijn 
voor behoud van natuur en leefomgeving in de jaren tachtig wel al aanwezig 
was,  getuige  de  felheid waarmee  toen  tegen  de  aanleg werd  actiegevoerd, 
maar niet  sterk genoeg om de heersende politieke macht van gedachten  te 
doen veranderen. 
De felheid waarmee toen werd actiegevoerd tegen de aanleg van de A27 heeft 
in ieder geval de twee decennia daarna een blijvende indruk achtergelaten op 
de politieke elite, in die zin dat voor twintig  jaar het landgoed Amelisweerd 
met rust zou worden gelaten. Tot december 2008, toen minister van Verkeer 
Camiel Eurlings nieuwe plannen presenteerde voor  een nieuwe  ontsluiting 
rond Utrecht, waaronder een snelweg door Leidsche Rijn en… als klap op de 
vuurpijl een nieuwe snelweg langs de oostrand van Amelisweerd. 
Die snelweg zou het verkeer tussen Arnhem en Utrecht/Almere beter moeten 
‘afwikkelen’.    De  eerste  signalen  van  opkomende  protesten  beloven 
veelbelovend. Want het protest komt ook uit de hoek van meerdere partijen 
uit de Tweede Kamer, waaronder de VVD en de PvdA. Juist van deze partijen 
heel opvallend, maar misschien ook niet als  je bedenkt dat  je ook  tegen de 
komst van  een  snelweg kunt zijn als daardoor de plannen van  een nieuwe 
golfbaan in gevaar komen.  
Deze plannen van nog meer asfalt  rond Utrecht hebben overigens ook hun 
goede kant. Op 4  januari bracht een  (eerste) protestwandeling al honderden 
mensen op de been. Van  inwoners van Utrecht, Bunnik of daarbuiten, van 
mensen die nu al duidelijk willen maken dat er niet nog een keer een ingreep 
in het beschermde gebied van en rond Amelisweerd mag plaatsvinden. Want 
de aanleg van een nieuwe snelweg zal het effect hebben van een dolk die in 
een  long  wordt  gestoken.  Deze  nu  nog  groene  long  rond  Utrecht  zal 
ophouden met ademen als het mes van een nieuwe snelweg door het groene 
landschap van Amelisweerd gaat snijden. 
David Tompot 


