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Beste Partijgenoten 
 
Wat komt er zo al op 
ons af dit voorjaar? 
De kogel is door de 
kerk, we krijgen dit 
voorjaar een heus 
raadgevend refe-
rendum. 
Een referendum over de 
Europese Grondwet, zijn 
we daar blij mee? 
Als ik de politici van 
onder meer de VVD 
hoor zeggen dat men 
hoe dan ook toch zal 
instemmen op Europees 
niveau, dan kun je jezelf 
de vraag stellen, ja wat 
heeft het dan voorzin. 

Zijn de burgers eigenlijk 
zich wel bewust waar 
het nou allemaal om 
gaat, dat met die 
Europese Grondwet. 
Natuurlijk zullen de 
neoliberale politici ons 
proberen de voordelen 
er van te laten inzien. 
Doen voorkomen dat er 
nagenoeg geen na-
delen aanzitten. Maar 
die grappen kennen we 
inmiddels wel, waren 
het niet de bedenksels 
van diezelfde neo-
liberalen die beweer-
den dat privatisering 
alleen maar voordelen 
had. Gek toch, dat we 

nu zelf opzoek moeten 
naar onze energie-
leverancier, gek toch 
dat die privatisering 
helemaal geen prijs-
verlaging teweeg heeft 
gebracht zoals men wel 
beweerde. 
Ik denk dat maar een 
klein deel van de 
bevolking zich bewust is 
van wat die EU 
Grondwet wijziging nu 
inhoud, ik denk dat er 
daarom voor ons als 
SP-ers daar weer een 
taak voor ons ligt.  
Hebben wij niet alle 
moge l i j k e  moe i t e 
gedaan om vorig jaar 
aan  de  burger s 
duidelijk te maken dat 
het belangrijk was om 
toch te gaan stemmen 
voor het Europees 
Parlement? We hebben 
geplakt, we hebben op 
de markt gestaan, zelfs 
met een SP geluids-
wagen door Zeist 
gereden om de mensen 
naar de stembus te 
bewegen, om gebruik 
te maken van hun 
democratisch stemrecht.  
Ik denk dat we dat 
weer moeten doen, we 
zullen mensen er van 
moeten overtuigen dat 
ze gebruik moeten 
maken van het feit dat 
hen middels  een 
referendum wel iets 
gevraagd word. We 
zullen ook moeten 
duidelijk wat nu een 
voor of een tegenstem 
betekent voor ons 

binnen Europa. We 
gaan een werkgroep 
opzetten die zich bezig 
houd met de kwestie 
Europa, wie daar 
interesse in heeft is van 
harte welkom! 
Bel, mail of schrijf naar 
Jeroen van Ravestein of 
Jan Voogdt. 
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Voor de meest actuele informatie: surf naar http://zeist.sp.nl ! 

 
Al enige maanden stond de leden aanwas 
in onze afdeling stil. 
Mede daarom hebben we een 
afdelingskrant laten maken en die is al in 
enkele delen van Zeist verspreid. Even 
daarvoor was de ‘Maak Nederland Beter’ 
krant al in groet delen van Zeist verspreid. 
En………….. jazeker met succes!!!!!!!!!! 
De afgelopen maand hebben we 4 leden 
bij mogen schrijven in onze afdeling! 
Ik hoop dat jullie ook nog wat aan werving 
doen, want het zou toch mooi zijn als we dit 
tempo van 4 leden per maand een poosje 
zouden mogen volhouden! 
Ik reken op jullie! 
 
Jan Voogdt 

LEDENAANWAS DOOR  
AFDELINGSKRANT 

BURGERS EN EUROPA……. WAT ZEGT U? 
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2005 zou het jaar worden 
van het samenhangend 
beleid van de Gemeente 
Zeist. Het jaar waarin 
geïntegreerd zou worden 
gekeken naar de (subsidie-)
taken van de gemeente, het 
gehele lokale sociale beleid. 
Oftewel, wat doen wij als 
gemeente  voor  onze 
burgers? Wat moeten we 
van de wet doen? (daar 
kunnen we namelijk niet 
schrappen). Maar wat doen 
we en is het misschien niet 
beter deze taak af te 
stoten? 
 
De KERNTAKEN discussie. De 
wettelijke taken en de 
basistaken blijven we doen, 
mogelijk wel efficienter. 
Want, kortom, het draait 
uiteraard altijd om gewoon 
bezuinigen. Maar dan zijn er 

ook de TOP-taken. Nou, die 
zouden dan wel geschrapt 
kunnen worden. En wat zou 
er niet mooi zijn als er vele 
tonnen (heet dat nog wel zo 
in euro's?) over zouden 
blijven. Vooral als we dat 
unaniem als raad voor 
elkaar zouden krijgen.  
 
De SP had niet zoveel 
toptaken, alles wat te maken 
heeft met het sociale cement 
van onze Seyster Samen-
leving kan niet zomaar 
geschrapt. Subsidiering van 
de professionele kunsten, dat 
was in onze ogen ook iets 
waar je heel kritisch naar 
moet kijken. Uiteraard moet 
je oppassen niet de kunst in 
zijn geheel de nek om te 
draaien, maar de pro-
fessionals kunnen toch echt 
makkelijker aan de derde 

geldstroom komen dan al 
onze Zeister amateurkunst.  
Daarnaast is vanuit ecolo-
gisch oogpunt en geringe 
noodzaak ook een verlicht 
bos-fietspad van Zeist naar 
Soesterberg of een fietspad 
van Zeist-West naar de 
Uithof (dwars door het 
terrein van het Utrechts 
Landschap) niet iets waar we 
nu geld voor in moeten 
zetten. 
Maar het Natuur en Milieu 
Educatie Centrum (NMC) en 
De Boswerf zijn veel te 
belangrijk om zomaar bij het 
grof vuil (da's dan nog extra 
een slecht voorbeeld van 
goed met het milieu omgaan) 
te zetten. Iets waarmee de 
coalitie-partijen minder 
moeite hadden. Totdat ook 
hier massale steun, vooral 
vanui t  het onderwi js , 
duidelijk maakte dat natuur-
educatie en besef van goed 
omgaan met je omgeving 
belangrijke peilers zijn van 
ons bestaan. En de gemeente 
hier dus een belangrijke 
taak heeft.  
 
Plots werd de kerntaken-
discussie door de coalitie-
partijen afgeblazen: een 
geringe opbrengt (er was 
weinig unanimiteit) en veel 
maatschappelijke onrust. Een 
half jaar wikken en wegen, 
een stuk discussie maar 
uiteindelijk geheel geen 
resultaat. De SP hoefde dus 
niet eens tegen te stemmen. 
Het is nog niet voorbij. We 
moeten blijven oppassen dat 
er niet een volgende 
drastisch bezuiniging komt. 
Het extreem vele geld dat 
voor het opknappen van 
Rond en Slotlaan is gebruikt 
moet ergens vandaan 
komen. En als we de plannen 
voor 2015 (overdekt bus-
station, nieuw Amaliaplein en 
dus de sloop van de 
bibliotheek en een drietal 
"landmarks" om de grenzen 
van het Zeister Centrum te 
duiden) willen uitvoeren zijn 
er ook weer vele miljoenen 
nodig. Uiteindelijk gaat Zeist 
die dan toch weer proberen 
te halen uit het sociale 
segment. Oppassen dus.  
 

De hoeveelheid papier voor 
o.a. de kentakendiscussie 
heeft uiteraard ook enkele 
bomen geveld. Echter de 
meeste bomen is Zeist 
worden nog niet zo 
gemakkelijk geveld. Want 
ook de nieuwe bomen-
verordening is niet eens ter 
stemming gekomen. 
 
Hebben we dan helemaal 
niets gedaan in de raad?. 
Jawel, we hebben er 
definitief voor gekozen om in 
2005 de zalmsnip niet uit te 
keren aan onze burgers. De 
Minister had een fout 
gemaakt, de wet te laat in 
de kamer en plots was er 
weer een achterdeurtje om 
nog net op de valreep voor 
2005 de Zalmsnip wel uit te 
keren. College en alle 
partijen in de raad hebben 
dat achterdeurtje echter 
dicht gesmeten. De SP stond 
alleen om deze fout van de 
Minister af te straffen en de 
burgers op deze kleine 
tegemoetkoming te tracteren 
bij alle ellende die de 
regering ons in 2005 brengt. 
Neen, je hebt gelijk. Zoveel 
hebben we (de gemeente-
raad) in de eerste maand 
van 2005 niet gedaan voor 
onze burgers. Maar de SP 
blijft proberen. Tot een 
volgende ronde tomaat.  
 
Pieter Wout  

LEDENENQUETE 2004 
Beste partijgenoten. 
 
In het decembernummer van de Tribune was als inlegvel 
bijgevoegd een leden-enquéte. De bedoeling was dat 
jullie die zouden invullen, om op die manier voor aan 
het bestuur inzicht te verschaffen over de leden binnen 
de afdeling. 
Ook was de belofte gedaan om daar in de Tribune van 
februari, deze dus, uitslag van die peiling te geven. 
Echter…………….de respons was dermate laag dat 
ons dat niet zinvol lijkt. Wat nu? 
Ja, eigenlijk weet ik het ook niet meer. Ik kan me toch 
ook niet voorstellen dat je lid word van een politieke 
partij, en zeker niet van de SP, om maar thuis te gaan 
zitten en af te wachten. We kunnen op die manier toch 
niet streven naar een betere wereld? 
Heeft de raadsfractie wel een achterban? Ik begrijp 
best dat iedereen het druk heeft, dat heb ik zelf ook. 
Maar het kan toch ook niet zo zijn dat van de 215 
leden alle werkzaamheden uit pakweg 15 tot 20 leden 
moet komen? Ik wil jullie voorstellen om alsnog het 
enquete formulier in te vullen, en op te sturen. Als je het 
kwijt bent, laat het dan weten, dan krijg je een nieuwe, 
je kan ook om een electronische versie vragen, geen 
probleem. Heb je kritiek? Ook dat willen we weten, 
graag zelfs! 
 
Diegenen die hun enqueteformulier wel teruggestuurd 
hebben hoeven dat niet nog eens te doen, hen wil ik 
danken voor hun antwoord! 
 
Jan Voogdt 

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 

RONDJE TOMAAT 


