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VERKIEZINGEN
Partijgenoten,
Woensdag 3 maart was het
dan zo ver. De dag van de
gemeenteraadsverkiezingen.
Voorafgaand
aan
de
verkiezingsdag hadden we
zoals jullie wellicht wel weten
al heel wat werk verzet.
Van
de
18.000
stuks
verkiezingsfolders, tomaten en
laatste dag kaartjes zijn er
toch zo’n slordige 16.500
verspreid.
Ik dank de folderaars die in de
winterse koude toch de moed
hadden om langs de deuren te
gaan.
Eigenlijk hadden we op een
bescheiden winst gerekend. Er
leefde bij fractie en bestuur
toch wel de verwachting dat
we er één zetel bij zouden
krijgen.
Helaas… het mocht niet zo
zijn. Bij de uitslag van de
verkiezing werd duidelijk dat
de SP het met één zetel
minder moet doen de komende
4 jaar.
Een beetje pijn doet dat wel.
Het zal voor Pieter Wout een
zware klus worden, want ik
zeg u dat het niet eenvoudig is
om een éénmansfractie in een
grote raad (33) van Zeist te
zijn. Uiteraard krijgt Pieter
Wout steun van de nummers 2
en 3 van de lijst, Jeroen van
Ravestijn en Jan Achterberg,
maar in de besluitvormende
raad moet Pieter Wout het
toch alleen doen.
Maar we moeten niet bij de
pakken neerzitten, we zullen
er weer tegenaan moeten.

giro nr: 7367957 SP afd. Zeist
Sterker nog, we krijgen
nauwelijks tijd om bij de
pakken neer te zitten. Door de
val van het kabinet zijn er op 9
juni
al
Tweede
Kamer
verkiezingen.
Dus er zal weer gefolderd
moeten worden, met elkaar
moeten we toch in staat zijn
de kiezer er van te overtuigen
dat Nederland menselijker en
socialer kan.
En dat kan door een stem op
de SP.
Er was al een aardige ploeg
folderaars maar die mag wat
mij betreft uitgebreid worden.
Ik kan niet garanderen dat het
altijd mooi weer zal zijn, maar
ik verwacht dat we toch
campagne
kunnen
gaan
voeren bij meer aangename
temperaturen. Bel of mail me
als je zin hebt om mee te
doen.
Jan Voogdt
Voorzitter

Vreemdelingendetentie
Zondag 6 maart. Op de grens
van Zeist en Soest is alweer de
53-ste wake bij detentiecentrum Kamp Zeist. Deze
keer met extra aandacht voor
vreemdelingendetentie in heel
Nederland. We horen hier van
de stichting LOS (Landelijk
Ongedocumenteerde
Steunpunt) over het net nieuw
opgezette meldpunt.
www.meldpuntvreemdelingendetentie.nl

Hier kan men alle berichten en
zaken over vreemdelingendetentie kwijt. Te lang of
zonder recht in de isoleer?
Verzorging of geneeskundige
zorg die je niet krijgt? Maar
ook het regiem in een
gevangenis, het luchten, de
bezoeken. Alles kan hier
gemeld worden.
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Agnes Kant
Kameraden,
Zoals jullie al begrepen hebben heeft Agnes op donderdag
4 maart besloten om haar fractievoorzitterschap en haar
positie als lijsttreker niet te willen voortzetten.
Als voorzitter van deze afdeling betreur ik dat. Op het
door drie leden van onze afdeling bezochte congres van
30 januari zag het er allemaal nog zo goed uit. Agnes
kreeg een staande ovatie van wel een minuut of zeven en
daarmee de steun van de congresgangers. En Agnes
straalde zelf-vertrouwen uit, ze had er zichtbaar zin in.
Uiteraard respecteren wij haar keuze, en ik heb haar dan
ook namens de afdeling sterkte gewenst.
Jan Voogdt.

Voor de meest actuele informatie:
surf naar http://zeist.sp.nl !
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Voor de zoveelste keer wordt weer duidelijk dat het opsluiten van deze
mensen een zinloze zaak is. Er is nog weinig uitzicht op iets beters,
helaas. De verkiezingen, met daar vooral allerlei populistische taal over
repressie en weinig aandacht voor preventie zal het verbeteringsproces
niet versnellen. Dus nog steeds worden mensen met alleen een stok om te
lopen geklinkerd.
Na afloop van de wake bij Kamp Zeist is een deel ook nog meegegaan
naar het uitzetcentrum bij Zestiehoven. ook daar wordt een wake
gehouden. Gelukkig blijven er steeds kleine verbeteringen optreden, een
reden om het waken dus niet te staken. Zondag 4 april is de volgende
wake om 16.30 uur.

BELANGRIJKE
ADRESSEN
VOORZITTER:
Jan Voogdt
Pr. Margrietlaan 289
3708 WE Zeist
030-6916968
(na 18.00 uur)
javoogdt@tomaatnet.nl

Na de verkiezingen……….

ORGANISATIESECRETARIS:

Maandag 8 maart kwamen de fractievoorzitters van alle Zeister partijen bijeen. Dit
was de start van de vorming van een nieuwe coalitie en vandaar wordt dan het
college van Burgemeester en Wethouders voor de komende 4 jaar gevormd. Met
maar 1 zetel (van de 33) is de SP niet DE partij om in deze coalitie onderhandelingen
het voortouw te nemen. Neen, die rol is er voor D66. Zij zijn de grootste partij.

Jurien Veenhuis
Brugakker 3184
3704 LB Zeist
tel: 030-6994269

Een heel belangrijk breekpunt tussen SP en D66 is dat wij staan voor de sociale
huisvesting. D66 stelt dat er al voldoende is en dat er heel veel mensen
"scheefwonen". Dat wil zeggen dat iemand met teveel salaris woont in een te
goedkoop huis. Tijdens de debatten heb ik geprobeerd dat te bestijden. Het landelijke
cijfer van scheefwoners is 4%. Er is dus geen enkele reden aan te nemen dat dit in
Zeist zo'n 80% is. Daarnaast is het heel belangrijk dat er een economische crisis is.
Heel opvallend zijn het zo'n beetje alle partijen, die wel zien dat er een crisis is maar
alleen voor de ondernemers en winkeliers actie willen ondernemen. Als er 1 groep
ook de de crisis wordt geraakt, dan zijn dat wel de mensen, die het toch vaak al niet
breed hebben. Het verlies van een baan kan maken dat je plots veel minder te
besteden hebt, ook voor een woning. In een tijd van crisis en economische malaise is
het dus zaak voor de overheid om in voldoende goedkope huizen te voorzien. En
niet, zoals D66 zegt, te hopen dat mensen willen doorstromen naar een duurdere
woning, zodat goedkope woningen vrij komen.

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

Dit was dan ook de belangrijkste reden dat ik bij deze eerste discussie heb gezegd
dat de SP het niet realistisch vindt om in een coalitie deel te nemen. "Met 1 zetel ook
meteen 1 wethouder leveren", inderdaad, dat vinden alle partijen wel teveel
gevraagd. Duidelijk is dat er een grote kans is op een D66-VVD samenwerking (VVD
was wel heel arrogant en zeker van de macht bezig in het debat). Een veel liberaler
en minder sociaal college dan de afgelopen 4 jaar. Zo omschreef de VVD het zelf.
Dus heel veel werk aan de winkel voor de SP. En niet alleen in de raad, maar vooral
op straat. Ik ben daarom blij dat ik in de raad de plek van Jan Voogdt nu heb
overgenomen, zodat hij een bruisende afdeling van de SP in Zeist kan maken.
Samen met de raadsfractie, Jeroen Ravestijn, Jan Achterberg en ondergetekende,
De
uiteraard!
Pieter Wout
Aantal stemmen per kandidaat:
Pieter Wout Duquesnoy

580

Jan Voogdt

53

Ben Wiegers

8

Jeroen van Ravestein

81

Jurien Veenhuis

16

Bart van Amstel

8

Jan Achterberg

53

Alexandra de Bois

138

Louis de Lang

1

Jantje Paasman

52

Gathy Jacobs

31

Joan Groeneveld

26

David Tompot

7

Doreen Hazel

37

Nanneke Quick-Schuijt

34

SP Hulpdienst
Zeist

hulpdienst is een
vraagbaak voor mensen
die problemen hebben
met
uitkeringen,
regelingen en procedures.
Ook kunnen mensen
terecht die conflicten
hebben met bijvoorbeeld
hun huisbaas.

De Hulpdienst is
bereikbaar op:
Dinsdagavond
Tel: 030-6955384

