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REGIOCONFERENTIE 

Beste partijgenoten 
 
Binnenkort is er weer een 
regioconferentie, ik hoor 
jullie al denken, regiocon-
ferentie? 
 
Binnen onze partij hou-
den we regelmatig regio-
conferentie’s, dit is een 
bijeenkomst van de afde-
lingen die binnen een re-
gio vallen. De SP heeft 
Flevoland en Utrecht tot 
een regio gemaakt.  
 
Wat gebeurt daar dan? 
Iedere afdeling heeft op 
basis van het aantal leden 
recht op een aantal afge-
vaardigden. Die afgevaar-
digden komen een zater-
dag bij elkaar om met el-
kaar de zaken die in onze 
regio van politiek belang 
zijn. In de komende Re-
gioconferentie hebben we 
als thema gekozen: 
Volkshuisvesting.  
 

Wie kan er nou naar zo’n 
regioconferentie? Nou, 
eigenlijk ieder lid.  
Meestal gaat een gedeelte 
van het bestuur. Maar.. 
afdeling Zeist heeft zo 
ongeveer 275 leden en 
hebben we dus recht op 
vijf afgevaardigden.  
 
Nou leek het mij een goe-
de zaak als één of twee 
van jullie die geïnteres-
seerd zijn in het thema 
volkshuisvesting om met 
ons mee te gaan. Het is in 
Utrecht, dus dat is vlakbij.  
 
Kom op Zeist, Den Dol-
der, Austerlitz en Huis ter 
Heide, we weten allemaal 
dat wonen op de Heuvel-
rug onder druk staat en 
daar moeten we het eens 
over hebben. Voor koffie 
en een broodje word ge-
zorgd. Ik wacht op jullie 
telefoontje of mailtje. Jan 
Voogdt 030-6916968 of 
javoogdt@tomaatnet.nl 

GROENE HISTORIE ZEIST 

I k woon nu al zo’n 20 
jaar in Zeist, weet ei-

genlijk niet zo heel erg 
veel over de natuur in 
onze omgeving en dus 
vroeg ik mij zo af of er 
in onze afdeling nou 
niet iemand is die wel-
licht daar wel veel van 
af weet.  
En dan bedoel ik niet 
alleen de flora en fauna 

in op de Heuvelrug 
maar wellicht een stuk 
geschiedenis over onze 
omgeving. Het kan toch 
niet zo zijn dat alleen 
GroenLinks dit soort 
leden heeft? 
Ik wil graag met je in 
contact komen, bel of 
mail me maar. Jan 
Voogdt 030-6916968 of 
javoogdt@tomaatnet.nl 

EVEN VOORSTELLEN 

I n de ledenvergadering 
van oktober jl. werden 

er drie nieuwe bestuurs-
leden gekozen, waaron-
der ondergetekende. Als 
tweede in dit rijtje zal ik 
me even voorstellen.  
Ik ben Jurien Veenhuis, 
en ik ben in 1990 vanwe-
ge m'n studie sterrenkun-
de in Zeist komen wo-
nen, op de Warande. Na 
enige tijd werd ik actief 
binnen de Bewonersvere-
niging Warande, en heb 
daar meegedraaid als al-
gemeen bestuurslid en 
twee jaar als penning-
meester van het woonbe-
stuur. 
Links was ik altijd al, 
maar toch heerste ook bij 
mij eind jaren '90 het ge-
voel 'dat ze in Den Haag 
toch niet naar de bevol-
king luisteren'. Enkele 
jaren van weinig politie-
ke interesse verstreken, 
en na nog eens goed na-
denken (ik had de studie 
inmiddels vaarwel ge-
zegd en was als zelfstan-
dig ondernemer in de IT 
gestart) vond ik dit een 
toch wel erg matte en 
makkelijke houding, en 
bovendien erg slecht 
voor een democratie. 
Dus: meer verdiepen in 
de politiek, en lid worden 
van een partij. De SP 
sprak me erg aan, niet 
alleen vanwege het pro-
gram, maar daarnaast 
ook vanwege alle activi-
teiten. Die keuze was dus 
snel gemaakt, en eind 
2001 meldde ik me aan 
als lid.  

Ik begon met wat folder-
werk, vervolgens mee-
helpen met het onderhou-
den van de website, en 
nu ook bestuurslid en 
fractiehulp. Ik heb (nog) 
geen specifieke taak bin-
nen het bestuur, maar er 
is genoeg te doen. Of het 
nu gaat om woningbouw, 
gezondheidszorg of het 
sociale stelsel, dit zoveel-
ste rechtse kabinet lijkt 
onze maatschappij defi-
nitief in tweeën te willen 
hakken. Menselijke 
waardigheid, gelijkwaar-
digheid en solidariteit 
zijn daarop de enige goe-
de antwoorden. 
Dus beste partijgenoten: 
het zijn drukke tijden, 
help mee waar je kunt en 
wilt! 
 
Jurien Veenhuis  

SP - 
Hulpdienst 
Zeist 
 
 

De hulpdienst is een 
vraagbaak voor mensen 
die problemen hebben 
met uitkeringen, regelin-
gen en procedures. Ook 
kunnen mensen terecht 
die conflicten hebben met 
bijvoorbeeld hun huis-
baas. 
 

De Hulpdienst is  
bereikbaar op: 
Dinsdagavond 

Tel: 030-6955384 
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In grote lijnen komt het 
er op neer dat de ver-
schillende vestigingen 
van het Diakonessen 
Ziekenhuis hun eigen 
gezicht zullen behou-
den. Elke locatie zal 
zich vooral gaan richten 
op de vraag vanuit de 
e i g e n  o m g e v i n g .  
Utrecht zal zich vooral 

richten op de stad, en de 
vestigingen in Zeist en 
Doorn zullen meer re-
kening gaan houden 
met de vergrijzing in de 
omgeving.  
 
Daarbij blijft gelden 
dat iedereen op elke 
locatie met alles te-
recht kan, in Utrecht 

en Zeist 7 x 24 uur.  
 
Er zal nog meer worden 
samengewerkt met 
d e " e e r s t e  l i j n -
zorg" (huisarts etc) om 
de zorg niet alleen te 
behouden, maar ook 
meer toegankelijk te 
maken. Zo zal men in 
de toekomst op één 
plaats terecht kunnen 
voor alle acute zorg.  
De behoeften van Zeist 
en Doorn aan bereikba-
re zorg en het belang 
van de voorzieningen 
worden hiermee er-
kend...  
 
Dit alles is natuurlijk 
een groot compliment 
voor allen die zich inge-
zet hebben voor het be-
houd van de basis zorg 
in en rond Zeist. 
 
Wat een gezamenlijke 
actie al niet vermag!  
 

INTERESSANT 
MATERIAAL 

I n de maandelijkse 
Tribune staan boeken 

en rapporten die bij on-
ze partij te verkrijgen 
zijn.  
 
Je kan ze rechtstreeks 
in Rotterdam bij het 
partijbureau bestellen, 
dan moet je wat geld 
overmaken plus wat 
porto en dan een week-
je wachten.  
 
Je kunt ze ook via je 
afdelingsvoorzitter be-
stellen, dat scheelt je in 
ieder geval de portokos-
ten.  
Maar…………..in de 
afdeling hebben we ook 
een aantal boeken en 
rapporten op voorraad, 
zoals bijvoorbeeld:     
 
Twenthe asbestvrij 
De uitverkoop van de 
energie  
De uitverkoop van de 
sociale zekerheid 
De uitverkoop van het 
openbaar vervoer 
Normen en waarden en 
radioactief afval 
VMBO verdient beter 
 
Niet allemaal nieuw, 
wel nog steeds actueel, 
en als je het nieuwste 
van het nieuwste wil 
bel of mail me dan.   
Jan Voogdt  
030-6916968 of  
javoogdt@tomaatnet.nl 

BELANGRIJKE 
ADRESSEN 

 
Jan Voogdt  
Pr. Margrietlaan 289 
3708  WE  ZEIST 
030-6916968 (na 18.00 
uur) 
javoogdt@tomaatnet.nl 
 
Pieter Wout Duquesnoy 
Ridderschapslaan 20 
3703 SN  ZEIST 
030-6959716 
pieterwout@tomaatnet.
nl 
 
Jurien Veenhuis  
Warande 111 
3705 ZJ  Zeist 
030-6994269 
jurien@tomaatnet.nl 

KRISTA VAN VELZEN 
                                                IN DRIEBERGEN 
 

MAANDAGAVOND 19 APRIL A.S. 

A l eens een gesprek 
gehad met een ka-

merlid?  
 
SP volksvertegenwoor-
digster Krista van Vel-
zen komt naar Drieber-
gen om het een en ander 
te vertellen over natuur– 
en milieu beleid, dieren-
beleid, verhoudingen 
met armere landen, 
huisvestingsbeleid, soci-
ale aangelegenheden en 
het organiseren van acti-
viteiten (op welk gebied 
dan ook) in onze eigen 
omgeving.  
 
In eerste instantie is 
Krista uitgenodigd in 
het kader van een SP-
kursus, maar de afdeling 
Heuvelrug vindt dit zo 
belangrijk, dat zij ook 
de leden van omliggen-
de afdelingen van harte 
uitnodigen op deze 
avond aanwezig te zijn.  
 
Speciaal voor deze gele-
genheid is een zaal in  
Nieuw Salem (achter de 

Grote Kerk in Drieber-
gen, aan de Hoofdstraat) 
besproken, dus er ruimte 
genoeg voor iedereen!  
 
Schroom dus niet, kijk 
in je omgeving wat je 
eens met een kamerlid 
wil bespreken, verzamel 
je vragen en kom op de-
ze avond naar Drieber-
gen.  
 
Ook jullie partners, 
huisgenoten, vrienden, 
vriendinnen, etc. zijn 
van harte welkom. 
 
De avond begint al om 
19.30 uur, dus zorg dat 
je er bijtijds bent! 
 
Kortom: kom luisteren 
en praten met jullie ei-
gen kamerlid en voedt 
haar met informatie die 
ze kan gebruiken in het 
“Haagse circuit”.  
 
Heb je nog vragen be-
treffende deze avond: 
Bel Gerard Defourny 
0343-512448. 

RED DE ZORG NIEUWS 


