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Beste SP-leden, 
 
Laat ik beginnen met de beste wensen over te brengen namens het bestuur van de SP 
afdeling Zeist.  
2013 was een bewogen jaar, waarin de crisis vooral het landelijke toneel heeft geregisseerd.  
En de SP heeft niet stil gezeten. Demonstraties rondom de bezuinigingen in de zorg, 
demonstraties rondom de Blokbelasting die gezorgd heeft voor lastenverzwaring op 
huurwoningen, demonstraties rondom de werkloosheid en koopkracht (“meer koopkracht, en 
échte banen”) en nog op talloze andere fronten was de SP landelijk actief om een tegengeluid 
te laten horen. Om te zeggen: “dit pikken wij niet langer”.  
 
Lokaal was de SP even strijdbaar. Zowel in als buiten de raad liet de SP zich zien. Rondom 
wegvallende bushaltes, rondom het verdwijnen van de huisartsenpost en rondom Zwembad 
De Waterman was de SP Zeist te zien. Samen voor en met de mensen. De SP ziet echter nog 
veel meer kansen voor Zeist. Onbenutte kansen én nieuwe kansen. En met die gedachten 
hebben we, zowel achter de schermen als samen met u op twee ledenvergaderingen, de 
voorbereidingen op de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 vorm gegeven. Gegoten in een 
mooi verkiezingsprogramma waarin de “kansen voor Zeist” beschreven staan. 
 
“100% sociaal” werd onze leus in 2013, en daarmee gaan we ook 2014 in. De SP zal zich ook 
in het nieuwe jaar blijven inzetten voor een sociale maatschappij. Het gaat moeilijk worden, 
dat beseffen we maar al te goed. Want veel veranderingen die het afgelopen jaar landelijk zijn 
doorgevoerd, zullen het komende jaar besluiten binnen de gemeente beïnvloeden. Het kan 
niet anders dan dat er bezuinigd gaat worden. Het kan niet anders dan dat er zware 
beslissingen moeten worden genomen. Maar welke beslissingen gaan dat worden?  
 
In maart kunt u via de verkiezingen uw keuze maken voor Zeist. Gaan we nog verder korten 
op de thuiszorg? Gaan we onverantwoorde risico’s nemen en mensen aanwijzen op “eigen 
kracht”? Of gaan we een sociale kwalitatief goede zorg organiseren bij u in de buurt? De SP 
zal inzetten op het laatste. Gaan we bezuinigen op woningen, waardoor sociale woningbouw 
schaars wordt? Of blijven we als gemeente aansturen op een sociaal beleid met minimaal 35% 
sociale woningbouw bij nieuwbouwprojecten? Wij blijven ons hard maken voor deze laatste 
optie.  
 
En zo zal de SP zich inspannen op alle plaatsten in uw gemeente waarvan wij vinden dat 
kansen benut moeten worden. In de raad, want daar worden besluiten genomen. Maar vooral 
ook buiten de gemeenteraad, in de buurten en wijken, op straat. Want daar gebeurt het. En 
daar zal u de SP zien.  
Dat is de belofte die wij u als SP doen.  
Een mooie belofte voor 2014, maar eigenlijk een belofte voor altijd, dat ís de SP.  
 
Een fijn 2014 toegewenst! 

The Magnificent Seven 

Een filmtitel uit de oudheid. maar ook de eerste 7 op de zeister SP lijst. Allemaal mensen, die 

al vele cursussen hebben gevolgd en dus zijn klaargestoomd voor de gemeenteraad. Of die 

hun sporen al verdiend hebben. Onze afdelingsvoorzitter (Jan Voogdt) is nummer 7, met al 

zijn kennis kan hij de rest vooruit jagen. David Tompot is de nummer 6, hij is nu een van de 

fractie assistenten. Mathijs Gijsbers, Gwildor Sok en Annemieke Pluijgers zijn respectievelijk 5, 

4 en 3 op de lijst. Zeer aan elkaar en zeker ook aan de politiek gewaagd. De lijst wordt 

volgemaakt met Jan Achterberg op positie 2 en Pieter Wout Duquesnoy op nummer 1. Jan is, 

net als David, fractie assistent en draait al vele jaren mee. En ik, ik mag ook deze periode de 

lijsttrekker zijn en wil nog veel bereiken, samen, in de gemeenteraad de komende 4 jaar. 

Daar gaan we samen voor. 

Pieter Wout Duquesnoy  

VOOR HET LAATSTE 

NIEUWS: 
 

GA NAAR ZEIST.SP.NL ! 
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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 
Prinses Margrietlaan 289 
3708 WE  Zeist 
tel: 030-6916968 
e-mail:  
javoogdt@tomaatnet.nl 

Organisatiesecretaris: 
Mathijs Gijsbers 
Ln van Vollenhove 496 bis 
3706 AA  Zeist 
tel: 030-7510672 /  
      06-51009986 
e-mail: 
mathijs.gijsbers@gmail.com 

Lid en 

fractievoorzitter: 
Pieter Wout Duquesnoy 
Ridderschapslaan 20 
3703 SN  Zeist 
tel: 030-6959716 /  
      06-29430795 
e-mail:  
pieterwout@tomaatnet.nl 

Contactpersoon 

kerngroep: 
Annemieke Pluijgers 
Filips v Bourgondielaan 69 
3703 XB  Zeist 
tel: 06-46102397  
email: 
kerngroep.spzeist@gmail.com 

Zekerheden en onzekerheden 
 
Laat ik dan maar met die laatste 
beginnen. Uiteraard de onzekerheid hoe 
de verkiezingen voor de gemeenteraad 
gaan uitpakken. Maar daar ben ik niet 
bevreesd voor. Ik mag als lijsttrekker 
een sterke groep aansturen / 
aanvoeren. Op die manier gaan we voor 
winst. Ook alle acties, die we gedaan 
hebben en waar we nog mee bezig zijn, 
dat is de juiste weg voor de SP.  
Ik ben soms behoorlijk bang met wat 
het rijk allemaal bij de gemeentes gaat 
duwen. En vooral dat al die plannen, die 
al in 2015 voor een flink deel 
uitgevoerd moeten worden, in de 
tweede en eerste kamer en bij de 
reger ing nog n iet  k laar  z i jn.  
Ik ben blij dat de vakbonden zich nu 
ook hard maken voor de Wajongers. 
Het kabinet wil een participatiewet en 
zegt dat daarbij duizenden banen 
komen voor deels arbeidsongeschikten. 
Maar welk bewijs heeft de VVD-PvdA 
regering dat die banen er komen? Er 
wordt alleen maar bezuinigd om maar 
aan die 3% regel te komen. Dat 
betekent dat de regering echt geen oog 
heeft voor die mensen. Ook de vakbond 
gelooft de regering niet. En dus vraagt 
ook de vakbond zekerheid: "eerst die 
banen zien en dan pas geloven". En 
met dat geloven zal de vakbond blijven 
instemmen met dat sociale akkoord.  
Maar ook dit geeft weer onzekerheden. 
Het is goed dat de FNV, onder Heerts, 
dit soort uitspraken doet. Want door 
deze voorzitter zit de FNV veel meer op 
de PvdA-lijn, of laten we zeggen de anti
-SP lijn. Dus naast dat we voor de 
gemeenteraad gaan, zullen we steeds 
bezig moeten blijven met de eerlijke 
strijd. Voor die echte banen voor 
Wajongers en WSW-ers.  
De participatie maatschappij. Met de 
plannen die door kabinet en college's 
van B&W worden gesmeed, geeft dat 
begrip een vieze smaak in de mond. Er 
is niks mis met participatie, het is juist 
heel goed dat iedereen de kans krijgt 
en de mogelijkheden heeft om met zijn 
mogelijkheden mee te doen in onze 
samenleving. Maar in de participatie 
maatschappij is die participatie een 
plicht. Als je daar niet aan voldoet 
wordt je namelijk in de steek gelaten.  
Wat kan die participatie zijn, in de ogen 
van Rutte en de andere engerds? Een 
werker in de groenvoorziening, die 
ontslagen wordt en als verplichting voor 
het krijgen van de bijstandsuitkering 
mag  g aa n  s c ho f f e l e n  i n  d e 
gemeentelijke plantsoenen.  
Ja, hetzelfde werk maar dan niet voor 
een fatsoenlijk loon maar voor een veel 

lagere uitkering. Het is niet voor niks 
dat de FNV in 2013 de campagne 
gestart is voor "een eerlijk loon". Niet 
werken met behoud van uitkering, geen 
namaakbaantjes als postbesteller met 
een veel te lage betaling en veel te 
hoge eisen. Ik gun het iedereen, die al 
langdurig een uitkering heeft, om mee 
te kunnen doen. Maar dan niet met 
werk dat anders normaal wordt gedaan 
door betaalde krachten. Want dan is er 
verdringing van banen. Wel als daar 
een fatsoenlijke opleiding bij hoort en 
het voor korte duur is. Dus met kans op 
die echte baan. 
Het kabinet, en vooral de VVD, wil 
iedereen met een uitkering nog steeds 
straffen. Bijstandsgerechtigden zijn 
volgens hen vaak fraudeurs, die 
helemaal niet willen werken. En die 
moeten we dus maar aanpakken zegt 
dit rechtse kabinet. Al die hoge heren, 
die bij de Rabobank voor een van de 
grootste fraudezaken van de laatste tijd 
in Nederland hebben gezorgd, mogen 
wel met fikse bonussen wegkomen. Of 
ze blijven gewoon zitten in hun baan en 
mogen verder.  
Dit geeft een gevoel van onrecht. Dit 
maakt ook dat men de gehele politiek 
wantrouwd. En de politici zelf doen er 
een schepje bovenop. "Het is zo 
moeilijk om goede raadsleden te 
krijgen, we moeten die riante 
vergoeding voor het raadswerk nog 
maar eens verhogen. dan wil men 
misschien weer raadslid worden. Dat is 
toch belachelijk. Het maakt het nog 
veel gekker als je nu ziet de vooral de 
PvdA hier een groot pleitbezorger van 
is. Pak 'm beet een jaar geleden was 
het de PvdA die de gemeenteraden 
kleiner wilde hebben, want dat was 
efficienter. Dat voorstel heeft het niet 
gehaald. En nu klaagt de PvdA dat het 
raadswerk te zwaar is en dat er meer 
geld bij moet. Van de hak op de tak. 
Er zijn nog veel meer onzekerheden, 
over de zorg en de jeugdzorg. Minder 
geld, maar nog diverse zaken waar ze 
in Den Haag nog niet een duidelijk plan 
voor hebben. Wel  worden de 
gemeentes beknot op wat ze zouden 
kunnen doen. 
En dat alles geeft ook zekerheden. 
Bijvoorbeeld dat het belangrijk is om 
zowel bij de gemeenteraads- als bij de 
Europese verkiezingen een sterke SP te 
hebben. Met meer zetels is er meer 
macht en kunnen we desastreuze 
plannen zo goed mogelijk ombouwen. 
Die zekerheid is er dus dat we een 
sterke campagne gaan voeren.op naar 
19 maart. 
 
Pieter Wout Duquesnoy  


