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Een beter Nederland begint 
in Zeist! 

 
Het is nu zondagavond 5 februari als ik dit stukje schrijf. 
Een druk weekeinde achter de rug. Zaterdag hebben we 
met een aantal partijgenoten, de aandacht gevraagd voor 
de problemen in en om het station van Den Dolder. De 
bevolking van Den Dolder zeggen dat ze veel overlast 
hebben van de drugsgebruikers die tijdelijk verblijven op 
het terrein van Altrecht. Deze verslaafden mogen daar 
echter niet gebruiken, dus is het bijna onvermijdelijk dat 
zij weer naar het dorp trekken.  
Samen met een lid uit onze afdeling die ervaring heeft met 
het werken met drugsverslaafden, hebben we in december 
al een gesprek gehad met verantwoordelijken van 
Altrecht. Wij hebben daar voorgesteld om een 
gebruikersruimte te maken op het terrein van Altrecht. 
Een gebruikersruimte waar geregistreerde verslaafden 
gecontroleerd kunnen gebruiken. 
Zoals gezegd, hebben we daar zaterdag op het station op 
aparte wijze aandacht voor gevraagd. We hebben het 
station symbolisch ‘schoongeveegd’ Een aantal mensen uit 
de organisatie van Altercht waren er bij betrokken, maar 
ook D66 heeft medewerking verleend.  
 
En………………..we hebben deze gelegenheid meteen 
gekoppeld aan de start van de verkiezingscampagne. 
Want…., kameraden! Nu op deze zondag avond zijn wij 
slechts nog maar 30 dagen verwijderd van 7 maart! 
De verkiezingsprogramma’s zijn klaar, op de borden van 
Zeist, Austerlitz en Den Dolder prijken de eerste posters 
met ons nieuwe logo. Bij de afdelingsvoorzitter zijn nog 
enkele A 0 raamposters te verkrijgen. 
 
Als jullie dit lezen zullen er van de dertig dagen er alweer 
een aantal verstreken zijn. We kunnen voor die laatste 
dagen nog wel wat hulp gebruiken, zijn er nog 
partijgenoten die willen helpen met de plakploeg, of die 
bereid zijn hun eigen wijk te befolderen. Je kunt dat 
doorgeven aan Jeroen van Ravestijn. 
Jan Voogdt 

 

DA'Z PAS 'N BUS. 
 
Het Bestuur Regio Utrecht 
heeft een project met de 
regiotaxi opgezet, vanaf 
januari 2006. Vervanging 
van de busdiensten naar 
Austerlitz in de avonduren 
door een regiotaxi met 
verlaagd tarief en kortere 
oproeptijden.  
 
Een succes van de SP actie 
DA'Z PAS 'N BUS door de 
massale steun van de 
bewoners van Austerlitz. 
 
Maar de regels zijn 
onduidelijk en vooral niet 
overal makkelijk bekend. 
De SP Zeist deelt huis aan 
huis in Austerlitz de 
dienstregeling en de 
voorwaarden voor deze 
o.v.-dienst uit.  
 
Dit is zaterdag 11 februari 
door een grote groep SP-ers 
gedaan. Nu nog wachten 
hoe de proef verloopt, de 
SP Zeist is uiterst 
benieuwd.  
Ook als er klachten of 
problemen zijn horen we 
dat graag. 
 
Pieter Wout  
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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: 
 

Jeroen van Ravestijn 
Sanatoriumlaan 29 
3705 AM Zeist 
030-6962398 
ravestijn@tomaatnet.nl  
 
RAADSFRACTIE: 
 
Pieter Wout Duquesnoy 
Ridderschapslaan 20 
3703 SN Zeist 
030-6959716 
pieterwout@tomaatnet.nl 

De eerste echte raadsvergadering van Koos Jansen, de nieuwe 
burgemeester. En veel sneller vergaderen is er nog niet bij. 
Waarschijnlijk ligt het toch vooral aan de politieke fracties, met hun 
ellenlange opsommingen en schorsingen. De SP is vooral bij het 
onderwerp van de sloop van de Vogelwijk actief geweest in de raad. 
We zijn tegen deze massale sloop, er komen onvoldoende sociale 
huurwoningen terug en vooral het SOCIALE van de huurwoningen is 
ver te zoeken. De huurprijzen worden flink opgeschroefd. Er zijn 
toezeggingen van huurgewenning (nog niet ergens op papier 
vastgelegd), terugkeergarantie (in een "vergelijkbare woning") en 
verhuiskosten (sociaal statuut). Die vergelijkbare woning: de mensen 
zijn in 2003 bij de enquete lekker gemaakt met "allemaal een 
eengezinswoning met tuin". Ja, wie wil dit niet (voor bijna dezelfde 
prijs. Maar de prijs gaat honderd of meer euro's per maand omhoog, 
en de terugkeergarantie kan ook voor een flat zonder tuin zijn 
(terwijl er nu flatwoningen met gebruik van een tuin bestaan).  
Het plan ziet er in eerste instantie mooi uit. In tweede instantie 
blijkt dat de (weinige) goedkope woningen toch weer op een kluitje 
en afgezonderd van de duurdere woningen staan. Hoezo integratie? 
En de betaalbaarheid. Nu de sloop en de gedwongen verhuizingen 
aanstaande zijn, voelen de bewoners pas de pijn erg dichtbij. Maar 
ze zijn ook murw gebeukt door het geweld van woningcorporaties, 
gemeente en Attrive. Voor de gemeente is het huidige verzet een 
laatste stuiptrekking tegen de plannen: "we moeten alleen als 
gemeente vanaf nu wat beter met de bewoners communiceren". Maar 
alle partijen zeggen, het plan kan doorgaan. Niet de SP. Het was een 
slecht doordacht plan en volledig zonder steun van de bewoners. Het 
blijft een slecht plan.  
Een klein itempje (hoewel, klein? klein in spreektijd) was het 
millieubeleidsplan 2006. Daarin nog heel veel aandacht aan 
millieuzaken, welke verbeterd moeten en kunnen in Zeist. Zodat 
burgers beter kunnen leven en er meer hoop is voor ons nageslacht. 
Dat was positief. Maar de doorkijk naar 2007: een grote bezuiniging, 
geen subsidie voor stichting Millieuzorg Zeist en geen milieu-
aandacht meer in Zeist. Een ramp! Niet voor nu, wel voor later. 
Alleen de SP heeft toendertijd niet ingestemd met die bezuiniging, 
de meerderheid van de raad wel. Maar daar gaan we in mei/juni mee 
bezig, kijken of de andere partijen dan nog steeds zoveel berouw 
hebben van de door hen genomen beslissing.  

Zelfs de NS is voor 
ondertunneling van het 
spoor in Den Dolder: 
"Dan zijn de 
vertragingen tenminste 
niet meer openbaar !"  

De SP in de raad 


