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In deze eerste maand van 2013 is de SP 
Zeist gelijk hard aan het werk gegaan. 
De bezuinigingen van het nieuwe 
kabinet dreunen vanaf 1 januari keihard 
binnen in de huishoudens van burgers,  
ook op gemeentelijk niveau.  
Op allerlei terreinen wordt de geldkraan 
(nog verder) dichtgedraaid en dat merkt 
u.  
De SP Zeist is op dit moment vooral 
bezig met het huursegment en de zorg.  
 
Veel gezinnen dreigen veel meer huur te 
moeten betalen, doordat woningbouw-
corporaties huren flink zullen moeten 
verhogen.  
Corporaties zijn in het verleden niet 
altijd goed omgesprongen met geld van 
huurders. Geld is inmiddels op, en veel 
corporaties staan op de rand van een 
faillissement. Dit leidt tot minder 
onderhoud en service naar huurders 
toe.  
 
Het kabinet doet daar nog een schepje 
bovenop. Een nieuw belastingbesluit 
dwingt corporaties tot een miljarden-
betaling aan belasting. Omdat reserves 
op zijn, kunnen corporaties nu niets 
anders meer dan huren verhogen tot 
het wettelijk maximum.  
 
Dit leidt in sommige gevallen tot 
verhogingen van 6 procent per jaar. 
 
Daarnaast volgen er intern vaak 
ontslagen. De SP maakt zich grote 
zorgen over deze ontwikkelingen in de 
huursector en de afdeling uit Zeist is 
daarom druk bezig met acties.  
 
Er loopt momenteel een onderzoek naar 
onderhoud en isolatie van bepaalde 
Zeister huurwoningen.  
 
Daarnaast brengen we de oproep van 
de landelijke SP bij de huurders uit 
Zeist: we willen de gevolgen van het 
kabinetsbeleid in kaart brengen in een 
publicatie ‘De huurder aan het woord’. 
We delen flyers uit en verspreiden deze 
huis aan huis.  

U wordt allemaal opgeroepen de 
huurdersenquete in te vullen: http://
www.sp.nl/huren/ 
 
Dan onze zorgen om de zorg. In Zeist is 

de sluiting van de SpoedEisende Hulp 

(SEH) van het Diakonessenhuis Zeist 

voor handen. Per 15 februari verdwijnt 

deze.  

De Huisartsenpost zal ’s nachts tussen 

23:00 uur en 8:00 uur niet meer 

ondersteund kunnen worden vanuit 

Zeist. Heeft u op dat moment met 

spoed zorg nodig zonder dat direct een 

ambulance nodig is, dan zult u moeten 

wachten op visite van een arts bij u 

thuis of u zult op eigen gelegenheid 

naar SEH-posten in Amersfoort of 

Utrecht moeten gaan.  

Terwijl minister Schippers oproept tot 

verbetering van zorg in de buurt, wordt 

de zorg in Zeist juist uit de buurt 

gehaald. De SP Zeist, en ook minister 

Schippers en het Diakonessenhuis zelf 

(!), is een grote voorstander van een 

soort HuisArtsenPost(HAP)-Plus.  

In deze innovatieve 24-uurs HAP-plus 

kunnen patiënten op één locatie terecht 

voor de eerstelijnszorg bij die kleinere 

ongelukken. En alleen als het echt nodig 

is, kunnen ze direct door naar de 2e-

lijns voorziening, het Diakonessenhuis.  

Op deze manier blijft een 24/7 hulp 

gegarandeerd voor iedereen. De SP 

Zeist strijdt hiervoor en deelt flyers uit 

op straat (in weer en wind), om de 

burgers te informeren over het 

verdwijnen van de SEH, de gevolgen en 

het alternatief. 

Mathijs Gijsbers 

VOOR HET LAATSTE 

NIEUWS: 
 

GA NAAR ZEIST.SP.NL ! 

HUREN EN ZORG, DAAR ZIJN WE MEE BEZIG 
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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 
Prinses Margrietlaan 289 
3708 WE  Zeist 
tel: 030-6916968 
e-mail:  
javoogdt@tomaatnet.nl 

Organisatiesecretaris: 

Mathijs Gijsbers 

Ln van Vollenhove 496 bis 

3706 AA  Zeist 

tel: 030-7510672 /  

      06-51009986 

e-mail: 

mathijs.gijsbers@gmail.com 

Lid en 

fractievoorzitter: 
Pieter Wout Duquesnoy 
Ridderschapslaan 20 
3703 SN  Zeist 
tel: 030-6959716 /  
      06-29430795 
e-mail:  
pieterwout@tomaatnet.nl 

Contactpersoon 

kerngroep: 
Annemieke Pluijgers 
Filips v Bourgondielaan 69 
3703 XB  Zeist 
tel: 06-46102397  
email: roodzeist@sp.nl 

Actiecoördinator: 
Jantje Paasman 
Jan Scheplaan 8 
3705 LJ  Zeist 
tel: 06-21958525 

e-mail:  
jantjep@tomaatnet.nl 

Activiteiten 

kerngroep Zeist 
 
De afgelopen twee keer hebben we 
de kerngroep van SP Zeist aan u 
voorgesteld.  
Eerst hebben we in december 
beschreven wat een kerngroep 
inhoudt en wat we ermee willen 
bereiken.  
Daarna hebben we ons in januari 
persoonlijk aan u voorgesteld.  
 
Vanaf nu willen wij u graag 
maandelijks op de hoogte brengen 
van wat we als kerngroep de 
afgelopen tijd hebben gedaan.  
 
Hieronder per thema een korte 
beschrijving van onze belangrijkste 
activiteiten in de afgelopen 
periode. 
 

Enquête bewoners De 
Kombinatie (Ter Braaklaan 
e.o.) 
De kerngroepleden hebben 
geholpen bij het afnemen van 
enquêtes over het onderhoud aan 
woningen van De Kombinatie aan 
de Ter Braaklaan en directe 
omgeving.  
Bovendien heeft de kerngroep 
geholpen met de invoer en het 
analyseren van de gegeven 
antwoorden.  
We hebben een rapport met de 
belangrijkste resultaten van het 
onderzoek ondertussen aan het 
bestuur van SP Zeist over-
gedragen. 
 

Scholing SP Zeist 
Als kerngroep willen we SP-leden 
in Zeist dit jaar een aantal 
scholingen/cursussen/trainingen 
aanbieden.  
Dit kan bijvoorbeeld in de vorm 
van lezingen en debatten over 
bepaalde politieke thema's, maar 
ook als vaardighedentrainingen 
(zoals het leren debatteren).  
 
Op dit moment zijn we bezig te 
bepalen welke t ra in ingen/
scholingen we aan willen gaan 
bieden en in welke vorm deze 
plaats zullen gaan vinden.  

We houden u uiteraard op de 
hoogte! 
 

Draaiboek campagne 
periode 
De afgelopen zomer heeft de 
kerngroep zoveel  mogel i jk 
meegeholpen bij de campagne 
voo r  d e  Tweede  Kamer -
verkiezingen in Zeist.  
 
Het was een intensieve, goede 
campagne en we hebben veel 
ervaring en kennis opgedaan.  
 
Voor de volgende campagnes 
zouden we graag een draaiboek 
opstellen, waardoor we nog beter 
voorbereid zijn.  
 
We gaan dit draaiboek opstellen 
naar aanleiding van onze 
ervaringen tijdens de afgelopen 
campagne, maar hopen ook op 
informatie van andere afdelingen.  
 
Daarom proberen we op dit 
moment te achterhalen of er 
afdelingen zijn die al een 
draaiboek voor de campagne 
periodes hebben. 
 
Met vriendelijke groet, 
De leden van de kerngroep 
 

Telefoonkaarten actie 

Vreemdelingendetentie 
(Kamp Zeist) 

De Raad voor Kerken heeft met de 
Kerst- en nieuwjaarsdagen weer 
de actie gevoerd om geld in te 
zamelen voor telefoonkaarten.  

Hierbij is ongeveer 9000 Euro 
opgehaald.  

Aan alle ingesloten vreemdelingen 
(zo’n 450) is met Kerstmis een 
telefoonkaart van tien euro 
gegeven. Ze waren er erg blij mee. 
Het resterende bedrag wordt 
gebruikt om deze geste met Pasen 
te herhalen. 

Alle gevers worden dan ook weer 
hartelijk bedankt! 


