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Tomatowout in de Staten en in de Raad.  
Het was de afgelopen weken rustig in de Staten en in de Raad. Gelukkig maar, want dan 
kun je weer wat tot rust komen. Voor de provinciale Staten zijn we natuurlijk nu zo'n 
beetje op stoom aan het raken voor de verkiezingen. Op 2 maart  is de verkiezing voor de 
Provinciale Staten en dus indirect ook voor de Eerste Kamer. Het wordt weer een tijd van 
folderen en zo. Een drukke tijd, vooral in februari, zal dat worden. Voor de komende 
Provinciale verkiezingen sta ik (toevallig) wederom op nummer 7 op de lijst. Maar nu heb 
ik geen grote ambitie om weer voor 4 jaar Statenlid te worden. Er zijn een groot aantal 
goede, nieuwe kandidaten. 
  
Ik wil mijn politieke aandacht de komende jaren vooral stoppen in de gemeenteraad van 
Zeist. Twee van zulke zware volksvertegenwoordigende taken (raad en provincie) is heel 
slecht te combineren met mijn dagelijkse werk en al die andere zaken bij de SP. En ik wil 
graag mijn volle inzet geven en een van die dingen echt goed doen. De keus is dus de 
gemeenteraad, want dat gaat direct over zaken die de burgers aan gaat. 
  
En in die gemeente gaat er de komende tijd heel wat gebeuren. Grote bezuinigingen van 
een ultrarechts kabinet dreigen vooral de zwakkeren te treffen. de WSW, de wajong, de 
bijstand, er wordt allemaal verteld dat het veel goedkoper kan. Aan de WMO is al flink 
geknabbeld en of dat het laatste is geweest is maar zeer de vraag. Dus een goede 
oppositie in de gemeenteraad is belangrijk. want we zullen echt niet horen van de VVD en 
het CDA dat die bankdirecteuren de schuld zijn van de crisis en dat die het dan maar 
moeten betalen. Neen, VVD en CDA gaan gewoon hun best doen Rutte, Verhaegen en 
Wilders het naar de zin te maken. Dus minder geld en mogelijkheden voor mensen die al 
lang de klappen krijgen. En dat kan een SP niet laten gebeuren. 
 
En SP-ers, de SP afdeling maar zeker ook de fractie heeft jullie hulp nodig. Hoor je 
verhalen van onrecht, maak je zelf zoiets mee. laat het me dan weten en dan kunnen we 
zien of het iets is dat de fractie kan aanpakken of dat er andere acties nodig zijn. Maar 
ook als je ons je mening wilt vertellen of ons met onze neus op de feiten wilt drukken. 
Doe dat vooral. De leden van de SP zijn nog steeds de ogen en oren van de afdeling en 
van (en voor) de fractie. Zonder jullie kunnen we het veel minder goed doen. 
 
Pieter Wout  

Een goed begin van 2011 ? 
 
De wake bij Kamp Zeist, elke eerste zondag van de 
maand om 16.30. Dat kun je eigenlijk geen goed 
begin van 2011 noemen. Honderden onschuldig 
opgesloten mensen op Zeister grondgebied dat is 
namelijk geen goed bericht. Toch was ook deze 
wake weer inspirerend, ook al omdat zoveel 

mensen en nieuwe gezichten zich weer voor de poort 
zetten. En vooral het bericht dat er voor 9200 euro is 
opgehaald voor de telefoonkaartenactie. Dat is een goed 
bericht. Meer dan 600 gevangenen hebben een 
telefoonkaart ontvangen, zodat ze tijdens de feestdagen 
tenminste iets meer contact met familie of vrienden 
konden hebben. Zolang de onmenselijke 
vreemdelingendetentie nog niet weg is uit Nederland 
zijn het deze verhalen en zaken, die het nut van de 
wake aangeven. Steeds weer dat contact door bonzen 
op de ramen, zwaaien en licht en bloemen van de 
wakers. 6 Februari is de volgende wake bij Kamp Zeist. 
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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 en 
Lid Provinciale Staten: 
Pieter Wout Duquesnoy 
Ridderschapslaan 20 
3703 SN  Zeist 
tel: 030-6959716 /  
06-29430795 
e-mail:  
pieterwout@tomaatnet.nl 

Jeroen, bedankt! 
 
Deze maand verlaat Jeroen van Ravestijn de afdeling Zeist. Nu verhuizen 
er  wel meer leden uit onze afdeling naar een andere plaats, maar het 
vertrek van Jeroen wil ik  toch even aanhalen. 
Jeroen werd vrijwel direct nadat hij lid geworden was in de afdeling al 
actief. 
Jeroen is geruime tijd lid van het bestuur geweest en heeft daar onder 
andere als organisatiesecretaris zijn bijdrage geleverd.  Jeroen heeft op 
enig moment gekozen om bij de fractie betrokken te willen worden en is 
geruime tijd fractieassistent geweest. 
Halverwege de vorige raadsperiode is Jeroen na het vertrek van Ine de 
Vries beëdigd als raadslid. Ik heb als fractievoorzitter een bijzonder 
prettige periode raadswerk met Jeroen achter de rug. Na de laatste 
verkiezingen (2010) moesten we het helaas met één zetel minder doen, 
Jeroen werd weer fractieassistent en heeft dat tot zijn vertrek toe gedaan. 
Wij wensen Jeroen en zijn gezin alle geluk in hun nieuwe woonplaats toe, 
en we hopen maar dat Jeroen voldoende vuur in zich heeft om daar een 
nieuwe afdeling op te richten want die is er nog niet. 
 

Jan Voogdt 

Staten Verkiezingen 
 
De vrieskou is opgetrokken dus het ziet er uit dat we een prachtige tijd gaan 
krijgen om te folderen voor de provinciale staten verkiezingen. Deze verkiezingen 
worden op 2 maart gehouden. De grote landelijke campagnestart is op 13 februari 
met de titel "SP in alle Staten". Met op die zondag voor leden en aanhang een 
spetterende dag in Burgers’ Zoo in Arnhem. Vanaf 11.00 uur is iedereen welkom. 
Tussen 11.30 en 12.30 uur worden de leden welkom geheten door Jan Marijnissen 
en zijn er muziek- en cabaretoptredens. De presentatie is in handen van Sjaak 
Bral. Hierna heeft iedereen volop de tijd om de bijzondere dierentuin Burgers' Zoo 
te bezoeken. Ook kunnen de gasten speeddaten met onze provinciale lijsttrekkers 
en Tweede Kamerleden en een leuke foto laten maken. Om 16.00 uur start de 
laatste ronde met muziek, cabaret en Emile Roemer, die de campagne aftrapt. 
Rond 17.00 uur is het feest ten einde. Hiervoor kun je kaarten bestellen via SP-net 
(De kaarten kosten slechts 7,50 euro per volwassene en 5,00 euro voor kinderen 
tot 12 jaar. De entreeprijs is inclusief de toegang tot Burgers' Zoo. Kinderen t/m 3 
jaar zijn gratis) 
 
In Utrecht is de lijst en het verkiezingsprogramma klaar. Half januari wordt de lijst 
dan officieel ingediend en start voor Utrecht de campagne. De natuur en de 
ecologische Hoofdstuctuur zijn een belangrijk thema, nu het kabinet daarvoor de 
geldkraan heeft dichtgedraaid. Maar ook de belachelijke aankoop van het 
Fortisgebouw als nieuw provinciehuis zal een item zijn. Veel te veel geld voor een 
veel te groot gebouw, net nu er bij de Provincie juist minder werk gaat komen. En 
dan nog dat we denken makkelijk 7 etages kantoorruimte te verhuren, terwijl er 
zoveel leegstand is in Utrecht. De bouw van woningen, vooral de goedkopere, dat 
is waar de overheid voor moet staan. Niet veel geld verkwisten en natuur 
vernietigen voor meer asfalt en nog meer kantoren. 
 
In Zeist gaan fractievoorzitter Pieter Wout Duquesnoy (ook op de nieuwe 
statenlijst) en afdelingsvoorzitter Jan Voogdt zorgen dat de eerste plak van de 
verkiezingsposter op de borden goed gebeurd. Maar daarna zijn er natuurlijk de 
acties, waarbij we zoveel mogelijk SP-ers steeds erbij willen hebben. En ook de 
flyers, de kranten en de laatste-dag kaarten moeten natuurlijk in Zeist, maar ook 
in Den Dolder, Austerlitz, Bunnik enzovoort verspreidt worden. We hopen als 
Zeister SP weer voor vele handen aan deze kar. En al is het nu wat warmer, bijna 
bij alle campagnes moeten we fikse kou trotseren. Met de wanten van de SP en 
een hart vol socialistisch vuur lukt dat ook elke keer weer. Meldt je dan ook aan als 
je mee wilt doen bij Jurien of Jan. 


