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

De verkiezingen voor de 
Provinciale Staten zijn 
voorbij.  
We hebben in de provincie 
winst geboekt, we zijn van 3 
naar 5 zetels gegaan en dat 
terwijl het aantal te 
verdelen zetels verminderd 
is.  
Grote vraag is natuurlijk 
“Hoe hebben we het in de 
gemeente Zeist gedaan”? 
En……”Hoe heeft onze lokale 
kandidaat, onze 
Pieter Wout het 
gedaan”? 
We hebben een 
aantal van deze 
cijfers naast elkaar 
gelegd, en dan mogen 
we toch concluderen 
dat we met 2857 
stemmen ons toch 
met recht de 4e partij 
van Zeist mogen 
noemen. 
 
Dat we de enige 
partij zijn die 6,03% 
gestegen zijn! En dat 
we in vergelijking met de 
Tweede Kamer verkiezingen 
uit 2006 waar we in Zeist 
13,1% behaalden, nu maar 
1,1% terugvallen. Dit is 
overigens geheel in lijn met 
het landelijke beeld. 
 
Proficiat partijgenoten, maar 
ook bedankt partijgenoten! 

Bedankt voor jullie inzet 
tijdens de campagne, of dat 
je nou hebt staan kleumen 
op Belcour of dat je met een 
fietskar de winkelcentra 
afgeweest bent, of gefolderd 
hebt, of met onze caravan 
aan het slepen geweest 
bent, bedankt!  
 
En laten we die elan er in 
houden, we zitten goed op 
koers nog maar drie jaar en 

we staan weer voor de 
gemeente-raadsverkiezingen.  
 
Nu moeten we gaan zaaien, 
om straks te gaan oogsten. 
We kunnen uit de cijfers ook 
zien waar er het meest op 
ons gestemd is. Het voert te 
ver om al deze cijfers te 
laten zien, maar er springen 

er wel een paar 
uit.  

In Vollenhove doen we het 
goed, maar ook de Vogelwijk 
en omgeving. Griffenstein en 
de Clomp, Den Dolder en het 
stembureau in het centrum 
van Zeist.  
 
Wellicht geven deze cijfers 
het nieuwe bestuur van de 
afdeling handvatten om eens 
uit te werken.  
 
Ja, en hoe heeft onze Pieter 
Wout het dan gedaan? Nou 
Pieter Wout als 6e kandidaat 

van de lijst heb je 
het in Zeist best 
goed gedaan! In Zeist 
sta je met 377 
stemmen als 3e op de 
kandidatenlijst! En in 
welke wijken doe je 
het dan goed? Je 
doet het uiteraard 
goed in je eigen 
w o o n o m g e v i n g , 
Griffenstein, maar 
ook  Vogelwijk, de 
Clomp, en Austerlitz. 
 
We hebben geen 
enkele reden tot 

klagen, laten we op deze 
wijze doorgaan! 
 
Jan Voogdt 

 

WAT EEN MOOIE VERKIEZINGSUITSLAG! 

 
  PS 07 Percentages   

  
Aantal 
stemmen PS 07 PS 03 PS 99 

Partij         
CDA 4804 20,08 22,02 16,41 
PvdA 3822 15,97 20,49 14,56 
VVD 5427 22,68 25,12 30,97 
GL 2197 9,18 9,31 9,13 
D66 1308 5,47 6,48 8,44 
CU 1772 7,41 3,93   
SP 2857 11,94 5,91 3,52 
SGP 684 2,86 3,25 3,88 
MU 328 1,37     
PVDD 726 3,03     
Overig     3,49 9,22 

Groningen 7 (was 
3) 
Friesland 4 (2) 
Drenthe 5 (--) 
Overijssel 6 (3) 
Flevoland 6 (2) 
Gelderland 7 (4) 
Limburg 9 (4)  

Utrecht 5 (3) 
Noord-Holland 9 (5) 
Zuid-Holland 8 (4) 
Zeeland 5 (2) 
Noord-Brabant 12 (6) 
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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: 
 

Jeroen van Ravestijn 
Sanatoriumlaan 29 
3705 AM Zeist 
030-6962398 
ravestijn@tomaatnet.nl  
 
RAADSFRACTIE: 
 
Ine de Vries 
Gandhilaan 3 
3707 KE Zeist 
030-8891394 
ien@tomaatnet.nl 

Het gaat economisch weer goed in 
Europa en in ons land.  
Het consumentenvertrouwen is ook 
enorm gestegen. Aan de andere kant 
blijkt de armoede van grote groepen 
mensen hardnekkig te zijn.  
Een voedselbank in Zeist, ik moet 
wennen aan het idee. Waarom is het 
inkomen van een bijstandsmoeder zo 
laag dat ze niet fatsoenlijk kan 
rondkomen?  
Afgelopen zomer was ik nog 
woedend toen een bijstandsmoeder 
wiens uitkering maar vast gestopt 
was na het vinden van tijdelijk werk, 
terwijl haar loon pas na twee 
maanden uitbetaald zou worden.  
De medewerkster van de RSD beriep 
zich op de regels en verwees haar 
toen ze om hulp vroeg naar de 
voedselbank.  
Na bemoeienis van de SP hulpdienst 
werd er toen toch nog een oplossing 
gevonden.  
Vanaf mei hoopt de voedselbank 
Zeist armoede te bestrijden door 
wekelijks voedselpakketten uit te 
delen aan mensen die financieel niet 
rond kunnen komen.  
Daarnaast wil de Voedselbank door 
het inzamelen en uitdelen van 
overtol l ig voedsel verspi l l ing 
tegengaan..  
De heren Ab Hubers en Graas 
Teuben hebben het initiatief 
genomen om ook in Zeist een 
voedselbank op te zetten. De 
voedselbank Zeist zal net als alle 
andere voedselbanken uitsluitend 
door vrijwilligers gerund worden en is 
onafhankelijk van politieke of 
religieuze groeperingen.  
Op de eerste bijeenkomst was het 
druk, zo'n twintig belangstellenden 
waren stuk voor stuk enthousiast. 
Van bedrukte gezichten was geen 
sprake, er was niets te bespeuren 
van schaamte, schaamte omdat 't net 
lukt om te overleven van te weinig. 
Sterker nog, de zaal was gevuld met 
trots en enthousiasme. 
Enthousiasme om aan de slag te 
gaan.  
 
Jantje Paasman 

Herkeuringen WAO en WIA - 
2 1  m a a r t  n a a r  D e n  H a a g 
  
Op woensdag 21 maart is er een 
demonstratieve manifestatie in Den 
Haag tegen de herkeuringen voor 
arbeidsongeschiktheid.  
Deze herkeuringen zijn dan wel 
afgeblazen voor 45+ers, maar voor 
hen onder die leeftijdsgrens gaan ze 
gewoon door.   
Het protest richt zich tegen de 
onmenselijke, onzorgvuldige, 
ondeskundige en willekeurige 
manier van herkeuren voor WAO 
en WIA (de "nieuwe" regeling voor 
a r b e i d s o n g e s c h i k t h e i d ) . 
  
De SP-afdelingen in de regio 
Utrecht roepen ieder die daaraan 
wil deelnemen op om mee te 
gaan. Bij voldoende deelname 
gaat de tocht per bus. Kosten in 
dat geval € 5 p.p. Vertrektijden 
en vertrekplaatsen worden later 
bekend gemaakt. Laat de 
voorzitter of mij (Pieter Wout 
Duquesnoy, 030-6959716) weten 
of je mee wilt.  
Ook kun je bellen met de 
coordinator, Dirk van Kekem,  
(030-2210759 / 06-50884486).  
 
Pieter Wout  
 
Reacties op de verkiezingsuitslag: 
 
Fractievoorzitter Ton Witteman: "Wij zijn 
klaar voor deelname aan de gedeputeerde 
staten". En als dat niet kan zullen we 
"keihard oppositie voeren om de staten dat 
sociale gezicht te geven". Met drie 
nieuwelingen in de provincie zal de SP haar 
stempel kunnen drukken. Jammer is dat nr 6 
op de lijst, ondergetekende uit Zeist, net 
buiten de boot valt. Dat betekent niet dat 
deze kandidaat verloren is, hij zal als 
commissielid samen met de SP statenleden 
strijden voor de punten van de SP. Een 
klinkende overwinning met veel blijdschap. 
SP STEMMERS BEDANKT (en vooral die 
uit Zeist). 
 
Pieter Wout Duquesnoy  

VOEDSELBANK IN ZEIST 


