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PERSOONLIJKE ENERGIE 
Partijgenoten, 
 
We zijn de laatste tijd in onze afdeling veel met energie 
bezig. En dan met name over duurzame energie.  
Zo hebben we begin deze maand als afdelingen de  drie 
woningcorporaties uitgenodigd om tijdens een sobere lunch 
eens met elkaar van gedachten te wisselen over dit 
onderwerp.  
Wij hebben van onze kant een aantal signalen afgegeven 
die ons via jullie bereikten en zij hebben uiteraard een 
aantal zaken belicht hoe zij daar weer instaan en hoe zij in 
het vraagstuk duurzame energie staan en dan met name 
met betrekking tot hun woningbezit (huidig of toekomstig) 
zien. 
Al met al best wel een vruchtbare discussie, mogelijk met 
een vervolg. Maar ik wil graag verder gaan over energie, 
weliswaar een andere energie, maar ook een energie die er 
toe doet. 
 
Partijgenoten, het is nu februari 2009.  
Over een jaar en 1 maand zijn er weer de 
gemeenteraadsverkiezigen. De voorbereidingen daartoe 
zijn al begonnen.  
Het afdelingsbestuur en de fractie zijn al in de weer om 
een verkiezingslijst op te stellen. Wat daarbij nu al opvalt 
is dat de afdeling nauwelijks vertegenwoordigers kan 
vinden in Austerlitz en Den Dolder.  
Maar ook dat we moeten erkennen dat we als 
afdelingsbestuur wel erg weinig vrouwen kennen die onze 
lijst kunnen versterken.  
 
Wat heeft dat nu met energie te maken zul je denken? 
Welnu, in een gemeente ter grootte van Zeist is op veel 
maatschappelijke vlakken veel te doen en veel aan de 
hand.  
Dat kunnen we absoluut niet alleen en daarom doen we 
een beroep op jullie, om een deel van je energie in de 
afdeling of in een beter Zeist te steken! 
 
Jan Voogdt 

De SP is op zoek naar een 
fractiemedewerker die het 
team van de SP in de 
provincie Utrecht wil komen 
versterken voor maximaal 
20 uur per week. 

Wat ga je doen? 
Als fractiemedewerker ben 
je, samen met de woord-
voerders op het beleids-
terrein, verantwoordelijk 
voor de inhoudel i jke 
s tandpuntbepa l ing  en 
profilering van de fractie. Je 
voornaamste taken zijn het 
volgen van de actualiteit en 
media en daarop actie 
o n d e r n e m e n ,  h e t 
organiseren van activiteiten 
buiten het provinciehuis, het 
schrijven van artikelen en 
rapporten en het doen van 
onderzoek. Maar ook taken 
als het afhandelen van post, 
telefoon en e-mail en 
bijhouden van het archief 
vallen onder de bezigheden. 

Wat verwachten we van 
je? 

Je bent een enthousiaste 
p e r s o o n ,  d i e  g o e d 
zelfstandig kan werken, 
flexibel is en niet bang om 
een berg werk te verzetten. 
Je bent bereid om op 
onregelmatige tijden te 
werken en deel te nemen 
aan belangrijke partij-
bijeenkomsten en fractie-
vergaderingen. Je kunt het 
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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 

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: 
Jan Voogdt 
Pr. Margrietlaan 289 
3708 WE Zeist 
 
 
Lid Provinciale Staten: 
Pieter Wout Duquesnoy 
Ridderschapslaan 20 
3703 SN  Zeist 
tel: 030-6959716 /  
06-29430795 
e-mail:  
pieterwout@tomaatnet.nl 

Even voorstellen… 
 
Ik ben Peter van Aartsen, getrouwd en vader van een dochter en zoon. Ik 
ben een geboren in 1966 in Bunnik en woon daar nog steeds. 
Sinds de laatste Algemene Leden vergadering zit iik n het bestuur van de 
SP Zeist. 
 
Zolang ik me kan herinneren stem ik al SP. Toen ik bij de laatste 
Gemeenteraadsverkiezing in Bunnik ik niet op de SP kon kiezen zat me dat 
dwars. Ik vond de andere partijen geen alternatief en besloot toen een e-
mail te zenden aan de SP.   
 
Van de toenmalige voorzitter van de SP Bunnik kreeg ik de reactie dat er 
wel een SP Bunnik was, maar dat ze te weinig actieve leden hadden. 
Niet lang daarna werd ik lid van de SP en wilde graag dan ook wat actiefs 
doen voor de SP en Bunnik. Helaas werd de SP Bunnik korte tijd later 
opgeheven in verband met te weinig actieve leden. Het enige dat ik toen 
nog deed was voor een gedeelte van Bunnik de Tribune te bezorgen. 
 
SP Bunnik werd bij SP Zeist toegevoegd en hoewel ik altijd in Zeist op 
school heb gezeten (voorheen het Christelijk Lyceum) was dat toch 
vreemd om zo bij een andere plaats te worden toegevoegd. Toen ik door 
Jan Voogdt werd benaderd of ik met de scholing van Heel de Mens wilde 
mee doen was dat de eerste stap richting Zeist. 
 
Na zo’n 1,5 jaar scholing werd mij gevraagd of ik geen interesse had in het 
een plaatsje in het Bestuur van de SP Zeist. Dat leek me een mooie kans 
om voor de SP en Bunnik wat te kunnen betekenen. 
 
Ondanks dat de SP niet in de Gemeente Raad van Bunnik zit, kunnen we 
ons toch laten zien dat er een “SP Bunnik” is.  
Periodiek verspreiden we de ZO krant, bij het lint door Amelisweerd en bij 
de ludieke actie van het Groen Front zijn we aanwezig geweest.  
 
Er gebeurt genoeg in Bunnik om in de gaten te houden, denk maar aan 
SALTO, verkeersplannen voor de Koelaan/Julianalaan, verkeerluw maken 
van de Schoudermantel, nieuw bouw in Odijk, etc.  Met andere woorden 
genoeg te doen. 
 
Peter 

aan om een behoorlijke mate van verantwoordelijkheid te dragen 
maar bent ook een teamplayer. 

Je onderschrijft van harte het gedachtegoed van de SP en hebt een 
relevante opleiding en/of werkervaring. Wanneer je aantoonbaar 
maatschappelijk en/of politiek actief bent dan is dat een 
aanbeveling. 

Wat bieden wij? 

Wij bieden je een baan van maximaal 20 uur per week die flexbel 
ingevuld kan worden. De salariëring is volgens het loongebouw van 
de SP. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Nicole 
van Gemert: nvgemert@sp.nl. 

De vacature vind je ook op provincieutrecht.sp.nl/vacature-fractiemedewerker/ 
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