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

Ja, met die gigantische 
rukwinden denk je natuurlijk 
niet aan vakantie. Ik zeker 
nog niet, want het jaar is 
pas begonnen.  
 
En toch ga ik het hier over 
vakantie of recreatie 
hebben. De provincie en een 
aantal gemeentes (o.a. 
Z e i s t  e n  U t r e c h t s e 
Heuvelrug) betalen samen 
mee aan het recreatieschap. 
Dit recreatieschap beheerd 
het Henschotermeer, dat is 
zo'n beetje de belangrijkste 
taak.  
 
Alleen, ze kunnen het niet. 
Het kost veel geld en er 
blijven tekorten zijn.  
Natuurlijk zal vrije recreatie 
altijd geld kosten, maar het 
recreatieschap is werkelijk 
belabberd in het fatsoenlijk 
uitvoeren. Ze hebben geen 
creatieve ideeën om de 
kosten laag te houden. 
 
Dus die gemeentes denken 
dan: "bezuinigen". En het 
plan werd geboren om dan 
het Henschotermeer maar 
te verpatsen. Zodat een of 
ander bedrijf het kan 
exploiteren.  
En er uiteraard geld aan wil 
verdienen dus er zal een 
hoge toegangsprijs komen. 
En dan is het dus niet meer 
die makkelijk toegankelijke, 

l a a g - d r e m p e l i g e 
recreatieplek, die we zo 
graag willen.  
 
De SP van Utrechtse 
Heuvelrug heeft wel enkele 
goede ideeën, zodat we het 
Henschotermeer kunnen 
behouden voor onze 
burgers.  
Zorg gewoon dat het 
parkeergeld niet naar de 
gemeentekas vloeit, maar 
stop dat geld in het gebied. 
 
Naast het Henschotermeer 
heeft het recreatieschap ook 
nog het Doornse Gat onder 
haar hoede. Ook dat willen 
ze van de hand doen. maar 
juist deze dagcamping is 
natuurlijk heel belangrijk 
voor mensen met een kleine 
beurs, die er even een dagje 
uit willen.  
 
Straks wordt recreëren 
alleen voor rijke mensen. 
Terwijl een leuke picknick 
en spelletjes doen juist bij 
plekken als het Doornse Gat 
zo simpel en juist zo leuk is. 
 
De SP voert actie, samen 
met de SP-ers in de 
Provinciale Staten.  
 
Op zondag 20 februari vanaf 
12:00 uur wordt er een 
ludieke actie gehouden bij 
het Doornse gat.  

 
Zet deze datum 
in je agenda en 

roep je vrienden / familie op 
om dit ook te doen.  
 
Een gezellige picknick, waar 
iedereen welkom is, met 
actie en misschien zelfs een 
prijsvraag. Kijk ook op de 
site van de SP, zeist.sp.nl 
 
Het Doornse Gat licht aan 
de  p r ov i n c i a l e  weg 
halverwege Doorn en 
Leersum.  
 
Ik zie je graag daar op 
zondag 20 februari tussen 
12.00 en 15.00 uur. 
 
Pieter Wout  
 
Warme gesprekken 

in de kou 
 
29 januari was alweer de eerste 
laatste zaterdag van de maand en 
dus was de SP met caravan en 
materiaal aanwezig op Belcour. 
Onder het genot van een heerlijk 
zonnetje konden we met gemakt 
de snijdende kou trotseren. 
Natuurlijk was er aandacht voor 
d e  a a n k o m e n d e  s t a t e n -
verkiezingen van 2 maart. Vooral 
de ZO-kranten met dit thema 
vlogen als warme broodjes over de 
toonbank. Daarnaast zijn we ook 
met een aantal mensen in het 
centrum aan de deur geweest. 
Ook bij dit "buurten in de buurt" 
kwamen we steeds weer verhalen 
tegen, die belangrijk zijn voor een 
volksvertegenwoordiger. En ook 
kun je dan kennis nemen van 
soms heel creatieve oplossingen, 
bijvoorbeeld voor de fi le-
problemen. Of zo'n oplossing reëel 
is, dat valt misschien te bezien. 
Maar alleen al door die andere kijk 
op de zaken kun je hier heel veel 
van opsteken.  

 

Vakantie in de buurt 
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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: 
Jurien Veenhuis 
Brugakker 3184 
3704 LB  Zeist 
tel: 030-6994269 
e-mail:  
jurien@tomaatnet.nl 

 

RAADSFRACTIE en 
Lid Provinciale Staten: 
Pieter Wout Duquesnoy 
Ridderschapslaan 20 
3703 SN  Zeist 
tel: 030-6959716 /  
06-29430795 
e-mail:  
pieterwout@tomaatnet.nl 

Kameraden, 
 
De maand februari is een volle en drukke maand.  
Deze maand staat bijna geheel in het teken van de verkiezingen voor de 
Provinciale Staten. Overal staan alweer de verkiezingsborden. We zijn druk 
bezig om al deze borden van een poster van onze partij te voorzien.  
En ik kan daarbij wel wat hulp gebruiken. Soms is het zo dat onze posters 
worden verwijderd of overgeplakt, ik kan niet hele dagen door de afdeling 
rijden om al die verkiezingsborden te controleren.  
Dus als jullie nu eens langs zo'n bord rijden of je woont er vlak bij in de 
buurt en we hangen er wat minder florissant bij of zijn zelfs helemaal niet 
zichtbaar, bel me dan even dan probeer ik dat zo snel mogelijk te 
herstellen. Als je denkt dat je zelf wel het bord even opnieuw kan 
beplakken, dan zorg ik dat je materiaal krijgt.  
 
En euh......achter de ramen kan ook een poster, dus als je een poster wil 
hebben, ik hoor het graag van je! 
 
De afdeling heeft ook weer 8500 Zo-kranten besteld, en met kranten 
bestellen alleen zij we er natuurlijk niet. De kranten moeten ook verspreid 
worden. Daar hebben we een aantal vaste mensen voor, maar 8500 
kranten krijgen zij ook niet allemaal weg, dus als je zin en tijd hebt en je 
wil je eigen straat of wijk even van kranten voorzien, laat me dat dan even 
weten. Ik voorzie je dan van het door jou gewenste aantal.  
Heb je dat nooit gedaan en wil je hulp, ik wil je best daarbij helpen. Je 
zegt het maar! 
Je kunt ook met ons meegaan als we met een ploeg een wijk intrekken om 
op die manier met elkaar in een paar uur een wijk te folderen. We drinken 
daarna meestal gezamenlijk ergens een kop koffie of thee. Als je dat 
gezellig lijkt en je wilt weten waar en wanneer we dat doen, gewoon even 
bellen. 
 
De partij heeft ook weer een landelijke dag georganiseerd in Burgers Zoo. 
Dit moet plaatsvinden op 13 februari, de kaarten daarvoor waren echter al 
snel uitverkocht, ja zelfs een extra 500 kaarten waren zo weer 
uitverkocht. Jammer? Ja, natuurlijk zeker als je daar graag naar toe had 
gewild.  
Is er troost? Jazeker! Op maandagavond 14 februari komt Emile Roemer 
op bezoek in Utrecht. ‘s Avonds zal hij het verhaal van de SP in de 
Jacobikerk komen vertellen. Tevens kunnen mensen uit het publiek vragen 
stellen aan de fractievoorzitter van de SP in de Tweede Kamer. Het adres 
is St. Jacobsstraat 171 in Utrecht centrum. 
Op deze avond zal Emile Roemer uitleggen waarom op 2 maart de 
verkiezingen zo belangrijk zijn. Elke stem telt drie keer: een nieuw 
provinciebestuur, hoe de Eerste Kamer wordt samengesteld en een test 
voor de regering. Die bestaat uit VVD en CDA, en wordt in het zadel 
gehouden door de PVV. Veel mensen hadden heel iets anders in gedachten 
toen ze vorig jaar hun stem uitbrachten. Op 2 maart geeft iedere kiezer 
zijn mening over alle drie de zaken. 

Dit is dus het moment om kennis te maken met onze fractievoorzitter. 
Neem daarom je vrienden, buren en bekenden mee naar Emile, ook als ze 
nog niet zo bekend zijn met de SP. Vanaf 19.30 uur ben je van harte 
welkom. Aanvang om 20.00 uur 

 

Jan Voogdt 

Provinciale Staten Verkiezingen 


