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Voor de meest actuele informatie: 
surf naar http://zeist.sp.nl ! 

Op 7 maart wordt er gestemd 
voor de Provinciale Staten. En 
natuurlijk doet ook de SP 
daaraan mee. Wat doen de 
provinciale staten en wat staat 
er bijvoorbeeld op het spel? 
 
P ro v i nc i a l e  s t a te n  z i j n 
bijvoorbeeld verantwoordelijk 
voor de jeugdzorg. Daar hebben 
ze de afgelopen tijd behoorlijk 
voor onder druk gelegen. Ook 
d e  p l a a t s i n g  v a n 
ambulanceposten etc door de 
regio wordt door de PS bepaald. 
 
Belangrijk punt is eigenlijk alles 
dat met ruimtelijke ordening te 
maken heeft. Openbaar vervoer 
conces-sies worden deels door 
de provincie bepaald. In onze 
provincie hebben we namelijk 
ook nog het BRU (Bestuur 
Regio Utrecht) en die doet dat 
weer voor een deel van de 
prov inc ie .  Het  BRU is 
bijvoorbeeld de boosdoener als 
het gaat om het opheffen van 
avond - en zondags-dienst naar 
Austerlitz. Maar bussen naar 
Doorn, Wijk bij Duurstede etc , 
dat valt onder de provincie.  
Heel belangrijk is woning-bouw. 
Waar moet gebouwd worden en 
waar juist niet. Waar moet er 
natuur zijn. De Provincie geeft 
daar de richtlijnen voor waarna 
de gemeentes dus de werkelijke 
bouwplannen en locaties 
regelen. Belangrijk voor ons is in 
dat opzicht de vliegbasis 

Soesterberg. De provincie heeft 
hier nogal wat zeggenschap in, 
samen met de gemeentes Zeist 
en Soest. Maar al die plannen 
vallen dus ook weer binnen een 
groot, allesomvattend project, 
genaamd Har t  van  de 
Heuvelrug. 
 
Inderdaad, veel overlap (zowel 
provincie als het BRU maken 
e e n  " s t r e e k p l a n "  o v e r 
bouwlocaties). En het moet nog 
erger worden, Wim Kok heeft al 
d e  R a n d s t a d p r o v i n c i e 
voorgesteld. Zuid- en Noord-
Holland, Flevoland en Utrecht. 
Volgens Kok maakt Zeist deel 
uit van de Randstad en dat moet 
een machtig conglomeraat 
worden. Daarom zijn de 
verkiezingen van 7 maart 
belangrijk. Zo'n grote, machtige 
mega-provincie zal veel strijd 
opleveren met de landelijke 
regering (Als je alle statenleden 
opteld dan zijn er meer 
p a r l e m e n t a r i e r s  i n  d e 
gecombineerde staten dan in de 
tweede kamer). En zo'n grote 
provincie heeft alleen oog voor 
de grotere belang-hebbenden. 
Kleine dorpen vallen in het niet.  
De Randstadprovincie moet 
namelijk een groot eco-nomisch 
machtsblok worden in Europa. 
 
Dat mag dus niet gebeuren. 
Onder het motto "Utrecht is 
groot genoeg" willen we als SP 
dat de provincie een belangrijke 

c o o r d i n e r e n d e 
taak krijgt, dus 

vee l  con tac t  me t  a l l e 
gemeentes, groot en klein. Ook 
moet  de prov inc ie  het 
a l l e e n r e c h t  k r i j g e n  ( i n 
s a m e n s p r a a k  m e t  d e 
gemeentes) over het openbaar 
v e r v o e r ,  b o u w e n  e n 
natuurontwikkeling. De provincie 
dichter bij de mensen en dus 
ook voor de mensen. Daarmee 
kunnen we ondemocratische 
organen als het BRU en de 
waterschappen ook afschaffen. 
 
Voor Soesterberg, de vliegbasis 
midden in de ecologische 
hoofdstructuur, moeten we 
zorgen dat de natuur daar 
behouden blijft en wordt 
uitgebreid. Geen massale 
woningbouw, waardoor Den 
Dolder en Huis ter Heide een 
veel te grote en snelle 
uitbreiding krijgen, welke niet 
past bij deze buurtschappen. En 
zeker geen uibreiding met 
allerlei industrieterreinen, er ligt 
nog voldoende industrieterrein 
en kantoorruimte ongebruikt. De 
provincie moet zich daarvoor 
hard maken en daarom moeten 
we die provinciale staten 
aanpakken. Een kwart eeuw 
PvdA, CDA en VVD dient nu tot 
staan te worden gebracht en 
een menselijker en socialer 
provincie is het doel van de SP 
in de provinciale staten. 
 
Stem dus op 7 maart. En als je 
wilt, kun je je stem uitbrengen 
op de Zeister kandidaat op nr 6 
op de lijst. Dat is dus 
ondergetekende. Zodat we 
ervoor zorgen dat provincie en 
gemeentes samen zich hard 
maken voor de burgers.  
Pieter Wout Duquesnoy   

VERKIEZINGEN PROVINCIALE 
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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 

dan aan als kandidaat 
voor het afdelings-
bestuur. 
Let wel, dat staat voor 
alle leden open! Ik 
reken op jullie! 
(Heb je meer informatie 
nodig? Bel 030-
6916968 of mail 
javoogdt@tomaatnet.nl 
o f  s c h r i j f  P r . 
Margrietlaan 289  
3708 WE Zeist. 
 

STATEN 
VERKIEZING 

BIJEENKOMST 
 
Op 25 Februar i 
organiseert de SP in 
het Land van Ooit een 
feestelijke bijeenkomst 
onder het motto: DE 
SP IN ALLE STATEN! 
 
Wil je dit meemaken? 
Kaarten à € 5 zijn 
verkrijgbaar bij Jan 
Voogdt. 
Kijk vooral snel op de 
website van de afdeling 
voor meer informatie! 
Optredens van (oa) 
Sjaak Bral en Jan 
Marijnissen. 

Partijgenoten, 
 
De ene verkiezing is net voorbij of de 
andere doet zich al aan. Nu is het wel 
zo dat deze wel geplanned stond dus 
we wisten ervan! 
Het campagneteam voor de afdeling 
Zeist is weer bij elkaar geweest en we 
hebben weer een programma 
gemaakt. 
De slogan die we in Zeist bedacht 
hebben is: Utrecht is groot genoeg! 
Daarmee geven we uiting aan ons 
standpunt dat we tegen vergroting van 
de provincies zijn. Er leven plannen 
in de Haag om te komen tot de 
zogenaamde stadsregio’s, zeg maar 
megaprovincies. Als SP zijn we daar 
geen voorstander van omdat we van 
mening zijn dat het daarmee alleen 
maar moeilijke te besturen valt. 
Bovendien komen dit soort besturen 
dan nog verder van de mensen af te 
staan. 
Utrecht is groot genoeg, in de 
provincie Utrecht hebben we naast 
ons Provinciaal bestuur nog een 
zogenaamde gemeenschappelijke 
regeling en dat bestuur noemt zich het 
BRU ( Bestuur Regio Utrecht). Een 
niet democratisch gekozen instituut 
die onder andere geld krijgt van de 
deelnemende gemeentes, wat zij 
vervolgens weer verdelen over die 
gemeentes. Kortom een sigaar uit 
eigen doos dus. Deze twee besturen 
zitten elkaar dan ook wel eens in de 
weg. 
OK daar voeren we dus campagne 
tegen! En dat doen we als volgt: 
Zaterdag 24 februari gaan we met 
onze actie caravan naar de dorpen 
Austerltiz en Den Dolder. 
Een andere ploeg gaat met fietskarren 
langs de winkelcentra in Zeist. 
Op zaterdag 3 maart gaan we naar 
Belcour met onze actiecaravan naar 
de verkiezingsmarkt.  
En natuurlijk moet er ook weer 
gefolderd en geplakt worden! Kortom 
werk zat! 
Als je zin en gelegenheid hebt om 

met elkaar die klus te klaren, doe dan 
mee! 
Je kan Annette Melse, de campagne-
leider, bellen of mailen 030-6930600, 
amelse@sp.nl ,  
maar je kan ook mij bellen of mailen  
J a n  V o o g d t  0 3 0 - 6 9 1 6 9 6 8 , 
javoogdt@tomaatnet.nl 
 

ALGEMENE 
LEDENVERGADERING 
SP AFDELING ZEIST 

 
Zoals jullie wellicht bekend zijn we 
binnen onze partij verplicht om 
minimaal één maal per jaar een 
Algemene LedenVergadering te 
houden. De ALV. Welnu het 
afdelingsbestuur heeft besloten dit te 
laten plaatsvinden op maandag 12 
maart. Dus schrijf dat vast maar in je 
agenda! 
Wat doen wij zoal op een ALV? 
Het meest belangrijke is uiteraard de 
verkiezing van het bestuur!  
Hier hebben de leden zeggenschap 
over wie zij in hun afdelingsbestuur 
willen hebben. Sterker nog, als jij 
vind dat jij daar deel van uit wilt 
maken, laat ons dat dan weten! 
We zijn in ledental lekker gegroeid in 
het afgelopen jaar, we hebben een 
a a n t a l  l e u k e  S P - c a f e ’ s 
georganiseerd, we zijn met een flinke 
ploeg met de verkiezingen aan de 
g a n g  g e w e e s t ,  e e n  g o e d 
verkiezingsfeest gehad en een goede 
nieuwjaarsborrel. We zijn dit jaar 
begonnen met scholingsavonden! En 
zo zijn er tal van activiteiten waar we 
mee aan de slag willen we daar 
uiteraard mee doorgaan, dus kunnen 
we wel wat versterking in het 
afdelings bestuur gebruiken. 
Temeer ook omdat enkele leden die 
thans in de gemeenteraadsfractie en 
in het afdelingsbestuur zitten te 
kennen hebben gegeven zich meer 
op de fractie te willen concentreren. 
Beste partijgenoten, uiteraard krijgen 
jullie allemaal nog een persoonlijke 
uitnodiging voor de ALV, maar als je 
denkt dat je een bijdrage kunt leveren 
om de afdeling verder richting te 
geven en te laten groeien, meld je 


