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Met de net uitgebrachte ZO-
krant en niet al te koud 
weer waren we met de SP-
caravan op de laatste dag 
van februari weer op 
Belcour aanwezig. Je merkt 
dat de mensen nog niet 
voor het flaneren komen, 
maar gericht boodschappen 
doen. Omdat er een flink 
aantal mensen waren 
hebben we ook de ZO-krant 
goed kunnen distribueren in 
het centrum van Zeist. 
Natuurlijk kunnen we altijd 
meer mensen gebruiken, 
d u s  m e l d  j e  a a n . 
Ook kom je met mensen in 
gesprek, die dan toch wel 
eens willen horen waar de 
SP voor staat. Of die zich 
afvragen welke verkiezing 
er binnenkort is. (Nog geen 
dus, wij komen niet alleen 
met verkiezingstijd naar de 
mensen). Een goed gesprek 
met een Afghaan over de 
oplossingen voor zijn land. 
Er moet gewoon een goede, 
democratische regering 
komen en de corruptie moet 
uitgebannen worden. Op die 
manier krijgen de inwoners 
vanzelf het vertrouwen. Op 
die gebieden hebben ze de 
steun nodig van het westen, 
niet om er oorlog te voeren. 
 
Op 28 maart zijn we in ieder 
geval weer onderweg met 
onze caravan, dus let op de 
berichten. 
Pieter Wout  

 

EUROPESE VERKIEZINGEN 
Partijgenoten, 
 
Op de partijraad van 21 februari is het 
verkiezingsprogramma van onze partij voor de 
Europese verkiezingen besproken en vastgesteld. 
Want op 4 juni kunnen jullie weer naar de stembus. 
Het conceptverkiezingsprogramma ‘ Een beter Europa 
begint in Nederland ’ is in de afdeling door een groep 
van 7 mensen beoordeeld en besproken. We waren 
het op een aantal punten niet eens met de opstellers 
van het programma dus heeft de afdeling een 
negental wijzigingsvoorstellen ingebracht. De 
programmacommissie heeft een aantal van onze 
wijzigingsvoorstellen gehonoreerd en een aantal 
ontraden. Op de part i jraad heeft de 
afdelingsvoorzitter Jan Voogdt een tweetal ontraden 
wijzigingen bij de leden van de partijraad onder de 
aandacht gebracht en gevraagd om de 
wijzigingsvoorstellen te steunen. Het mocht niet 
baten, de meerderheid van onze partijraadheeft tegen 
onze voorstellen gestemd, daarna heeft een 
democratische meerderheid ingestemd met het 
gewijzigde concept verkiezingsprogramma. Op die dag 
is er ook gestemd over de kandidatenlijst voor de 
verkiezingen. Wellicht hadden jullie al vernomen dat 
onze europarlementariër Erik Meijer niet meer als 
kandidaat op de lijst stond, Erik werd bedankt voor 
zijn inzet in de afgelopen jaren en kreeg een minuten 
lang applaus. Dennis de Jong uit Rotterdam voert de 
lijst aan en Nicole van Hemert , thans statenlid in 
onze provincie staat op nummer 3.  
Het motto is: ‘ Nederland wil minder Brussel en dat 
kan met de SP ’. 
Voor ons betekent dat campagne voeren! We brengen 
jullie snel op de hoogte hiervan en rekenen op jullie 
steun en hulp! 
 
Jan Voogdt 
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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: 
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 

SP stemt niet in met plan voor Zomerkwartier. 
 
In de raadsvergadering van 24 februari heeft de SP tegen het 
"planologisch kader" voor het Zomerkwartier gestemd. Het 
Zomerkwartier is de buurt tussen Schaerweijdelaan, van 
Lenneplaan en de Sola. Door architecten is een visie opgesteld om 
hier meer woningen te bouwen (en woningen te slopen). De raad 
diende het planologisch kader nu vast te stellen. Fractievoorzitter 
Jan Voogdt: "er zijn teveel zaken helemaal niet goed afgekaderd, 
de gemeente(-raad) komt min of meer buitenspel en de bewoners 
zijn overgeleverd aan de plannen van de corporaties en andere 
eigenaars in deze buurt". Direct na afloop is de fractie de buurt in 
gegaan en heeft huis aan huis onderstaande flyer bezorgd en we 
hebben wederom een gesprek met de bewonerscommissie 
Kombinatie Schaepmanlaan gehad.  

         GEMEENTERAAD BESLIST OVER  
                    ZOMERKWARTIER, 
        SP STEMT TEGEN DEZE PLANNEN. 
 
De meerderheid van de gemeenteraad van Zeist heeft 
dinsdagavond (24 februari) beslist om het plan voor het 
"zomerkwartier" door te laten gaan. De SP heeft hier tegen 
gestemd.  
 
Waarom? 
 
De SP is niet per definitie tegen het bouwen van extra 
woningen in uw buurt, maar wij vinden dat het plan veel te 
weinig zekerheden biedt voor de bewoners. De uitwerking 
van het plan zal door de corporaties en andere eigenaren 
worden gedaan. Zij beslissen welke woningen er op een 
bepaalde plek in uw buurt bij komen en welke woningen er 
worden gesloopt. De gemeente (raad) staat dus min of meer 
buitenspel. Dit is niet de keuze van de SP. 
 
-  U weet nog niet precies wat er allemaal in uw buurt gaat 
gebeuren,  
   de SP fractie weet dit ook niet  
-  U weet niet wanneer van alles gaat gebeuren,  
   de SP fractie ook niet. 
-  U weet niet of er gesloopt gaat worden, hoeveel er gesloopt 
gaat 
   worden en wanneer,  
   de SP fractie ook niet. 
   
Heeft u vragen of opmerkingen, dan kunt u de SP-fractie 
bereiken via email of telefoon.  


