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De verkiezingen voor de 
provinciale staten zijn weer 
voorbij.  
Het was weer een heel drukke 
periode met folderen en allerlei 
acties. Bijvoorbeeld die bij het 
Doornse Gat.  
Hardstikke leuk maar ook 
precies een SP actie. Behoud 
van deze dagrecreatie.  
Een handtekening kan nog 
steeds gezet worden op onze 
website (zeist.sp.nl) tot 17 
maart.  
 
Natuurlijk stond ik al op een 
onverkiesbare plek, maar mijn 
ruim 3 jaar statenlid-ervaring 
hebben me ook nog wel naar 
een aantal debatten gevoerd. 
En vooral ook achtergrondwerk 
voor de nieuwe statenmensen 
onder leiding van Anne-Marie 
Mineur. Dat was trouwens een 
geweldig team en ik ben nog 
steeds blij dat ik daar mijn 
kennis en ervaring in kon 
delen. En trouwens ook kan 
delen.  
Want Tomatowout gaat uit de 
staten. Ik ga me nu weer veel 
m e e r  r i c h t e n  o p  d e 
gemeenteraad van Zeist, daar 
ligt mijn eerste verant-
woording. Maar op de 
achtergrond blijf ik, zeker het 
eerste jaar, de nieuwe 
statenfractie steunen.  
 
En ja, ik zal ook ergens het 
statenwerk missen. Onder 
andere omdat ik uit vele 
hoeken gehoord heb dat 
mensen vonden dat ik het 
eerlijk, duidelijk en goed heb 

gedaan.  
En dat is uiteraard de manier 
waarop het ook de de 
gemeenteraad moet en zal 
gebeuren. Het was ook een 
gezellige tijd, met ups en 
downs, met een groep SP-ers, 
die voor elkaar van alles over 
hadden.  
Jammer dat we niet door 
kunnen gaan, maar net als ik 
gaat Nicole verder in de 
gemeenteraad (Utrecht) en 
hebben we ook nog een volle 
baan erbij. 
 
We hebben in Zeist toch een 
positieve ontwikkeling. We zijn 
sinds 4 jaar geleden 1 zetel 
verloren, maar sinds de laatste 
twee verkiezingen zijn we 
alweer 1% gestegen.  
En dat is goed. En achteraf 
gezien heeft natuurlijk het hele 
l a n d e l i j k e  g e b e u r e n 
gigantische invloed gehad.  
Heel opvallend vond ik dat bij 
de allereerste uitslag, die van 
Renswoude.  
Weet dan dat in Renswoude de 
afgelopen 5 jaar met man en 
macht gevochten is om niet 
gedwongen  te  worden 
geherindeeld.  
 
Bij een opkomst van 93% bij 
een tweetal referenda. waarbij 
98% tegen herindeling was. De 
SP is daar altijd een groot 
t e g e n s t a n d e r  v a n  d e 
herindeling geweest en staat 
achter de bevolking.  
"Geen herindeling zonder 
draagvlak".  
Bij de uiteindelijke stemming 

in de provincie 
was het CDA ook 

tegen, maar bv VVD en D66 
waren voorstander.  
 
En wat kiest de bevolking van 
renswoude: VVD en D66 in de 
lift, CDA keldert en ook SP 
zakt. dat kan gewoon niet te 
maken hebben met de 
provinciale opstelling, dit is 
gewoon precies de landelijke 
trend.  
En dit dit geval is dat jammer, 
want hier was dus de SP 
samen met de bewoners.  
 
Gelukkig is de PVV in onze 
provincie niet zo ver gestegen 
als de peilingen deden 
vermoeden. Met hun 5 zetels 
zijn ze niet hoger gekomen dan 
de SP b i j  de vor ige 
verkiezingen, dat is dan ook 
wel een domper voor hen.  
 
Maar een goed feit voor ons. 
Het ziet er naar uit dat een 
meerderheid er niet komt in de 
Eerste kamer voor steun aan 
het kabinetsbeleid. En dat is 
ook winst. 
 
Pieter Wout  

 

Tomatowout uit de staten.  

Reparatie Café 
 
Transition Town Den Dolder is 
i n  s a m e n w e r k i n g  m e t 
enthousiastelingen uit TT De 
Bilt en TT Zeist begonnen met 
het organiseren van een 
Reparatie Café. We doen dit in 
samenwerking met Stichting 
Repair Café  
(zie www.repaircafe.nl).  
 
Zin om mee te denken en 
organiseren? Laat het weten! 
Op 13-3 om 20:30 uur staat de 
eerste bijeenkomst gepland om 
met elkaar af te stemmen.  
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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: 
Jurien Veenhuis 
Brugakker 3184 
3704 LB  Zeist 
tel: 030-6994269 
e-mail:  
jurien@tomaatnet.nl 

 

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

Partijgenoten, 
 
De verkiezingen voor de Provinciale 
Staten zijn weer achter de rug. In 
de provinciehuizen vinden nu de 
onderhandelingen plaats over wie 
met wie de komende 4 jaar de 
coalitie vormen in een provincie. 
Pieter Wout heeft in op pagina 1 
van dit inlegvel van deze Tribune al 
het nodige gezegd over de 
resultaten voor onze provincie.  
 
Uit die analyse blijkt dat we het als 
SP ten opzichte van de Tweede 
Kamer en Gemeenteraads-
verkiezingen helemaal niet zo 
slecht gedaan hebben.  
 
Goed, we hebben verloren als we 
de cijfers afwegen tegen die van de 
Provinciale Staten verkiezing van 
2007. Maar dat was het jaar na 
onze fantastische winst van 2006 
voor de Tweede Kamer verkiezing.  
 
Even terug naar nu. Ik sprak er al 
van dat we het helemaal niet zo 
slecht gedaan hebben. Ik kan niet 
aangeven of het komt door de inzet 
van een aantal leden uit de afdeling 
die weer behoorlijk in de weer 
geweest zijn met folders, Zo-
kranten, flyers, en actie voeren. 
 
Maar met elkaar kunnen we wel 
trots zijn op deze leden want 
gezamenlijk hebben ze toch voor 
de verspreiding van zo'n slordige 
8000 Zo-kranten, 2000 folders, en 
1500 flyers gezorgd. 
 
Ook bij de actie op het Doornse Gat 
w a s  o n z e  a f d e l i n g  g o e d 
vertegenwoordigd, voor die 
gelegenheid hebben we onze 
actiecaravan weer tevoorschijn 
gehaald en daar naar toe gereden, 
we hebben zelfs onze eerste eigen 
film daar gemaakt en die op onze 
website gezet.  
 
Eind januari en eind februari 
stonden we uiteraard weer op 
Belcour met de caravan ook al in 
het kader van de verkiezingen. Op 
dinsdag 1 maart hebben nog een 
aantal leden gepost bij het station 
in Bunnik en Driebergen Zeist om 

daar de reizigers nog van een Zo-
krant of een folder te voorzien. 
 
O f  h e t  n u  d o o r  o n z e 
fractievoorzitter Emile Roemer 
komt, of dat we in de afdeling flink 
aan de gang geweest zijn, feit is 
dat we weer meer vertrouwen 
hebben bij de kiezers.  
 
Nu zullen we er alles aan moeten 
doen om dat vertrouwen niet te 
beschamen. Dat moet uiteraard de 
nieuwe fractie in de Provinciale 
Staten, maar ook hier in de 
afdeling moeten we niet nalaten om 
zichtbaar te zijn en daar waar 
misstanden zijn, die middels de 
gemeenteraadsfractie, maar ook de 
fractie in de Provinciale Staten en 
zelfs in de Tweede Kamer aan de 
kaak te stellen. 
 
De geestdrift is er wel in de 
afdeling, gelukkig wel. Maar waar ik 
mij als afdelingsvoorzitter meer 
zorgen over maak is het toch wat 
teruglopende ledental. Let wel het 
gaat hier niet zo zeer om mensen 
die onze SP verlaten maar meer om 
leden die verhuizen, en ja er zijn 
natuurlijk ook trouwe leden die 
overlijden.  
 
Wat mij nog meer zorgen maakt is 
dat er maar heel weinig jongeren in 
de afdeling lid zijn.  
Dus bij deze min of meer een 
oproep om eens in je naaste 
omgeving te kijken of te zien of er 
niet iemand wel eens lid zou willen 
of kunnen worden.  
Als we met elkaar in staat zijn om 
dit jaar de afdeling weer wat te 
laten groeien in de richting van de 
richting van de 250 of wellicht 275 
leden. ( We zitten nu op 217) dan 
zou dat toch mooi zijn. 
 
Jan Voogdt 

In de gemeente Zeist zijn 45.613 
inwoners opgeroepen te gaan 
stemmen. Hiervan zijn 28.825 
mensen gaan stemmen. 
 De opkomst voor de Provinciale 
Statenverkiezingen in de gemeente 
Zeist in 2011 is 63,19 procent. De 
opkomst in 2007 was 53,06 
procent. (www.zeist.nl) 


