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

Eind vorig jaar op Niet Winkelen 
Dag heeft de SP afdeling Zeist op 
Belcour ook aandacht gevraagd 
voor  de  S t i cht i ng  Gered 
Gereedschap. Er was die dag de 
mogelijkheid om gebruikt en/of 
defect gereedschap in te leveren. 
Dat leverde weliswaar al het een 
en ander op, maar dat kon beter 
vonden we. 
 

Daarom is er een oproep op de o.a. 
op de kabelkrant verschenen waar 
het telefoonnummer van de SP 
fractievoorzitter vermeld stond, 
die gebeld kon worden, zodat hij 
een afspraak kon maken om bij de 
mensen thuis hun afgedankt 
gereedschap op kon halen. Welnu 
dat leverde toch aardig wat 
schroevendraaiers,  hamers, 
beitels, vijlen, decoupeerzagen, 
accuboormachines, ja zelfs een 
ouderwetse waswringer, een 
grasmaaier, ja en zelfs nog zinken 
teilen en dergelijke op. 
 

Op 27 maart heeft Jeroen van 
Ravestijn, raadslid voor de SP in 
Zeist, het verzamelde gereedschap 
afgegeven bij de Stichting Gered 
Gereedschap. 
 
De doelstelling van de stichting is 
om ingezameld gereedschap op te 
knappen en deze op aanvraag te 
versturen naar ontwikkelings-

projecten. Wij hopen dat het in 
Zeist ingezamelde gereedschap 
elders in de wereld nog van nut 
kan zijn 
 
Volledigheidshalve vermelden we hier 

het adres van de stichting. 
 

Stichting Gered Gereedschap 
Postbus 3767 

1001 AN Amsterdam 
http://www.geredgereedschap.nl 

E-mail: info@geredgereedschap.nl 
Giro 70020 

 
 

 
 
 

Beste leden,  
 
U heeft kortgeleden een enquête 
ontvangen waarin de afdeling het 
on/nut van het gedrukte inlegvel 
aan de orde brengt. 
Ons vriendelijke doch dringende 
verzoek is deze enquête volledig in 
te vullen en aan ons retour te 
zenden. 
Gebruik daarbij de bijgesloten 
retour-envelope, dat scheelt u een 
postzegel! 
 
Vast bedankt namens het bestuur. 
 

RONDJE TOMAAT 
Ik werd begin maart gebeld dat de 
ZeistPas, de kortingspas voor de 
inwoners van Zeist die van een 
minimum moeten rondkomen, nog 
steeds niet binnen was. Terwijl 
normaal deze pas altijd uiterlijk 
eind januari door de brievenbus 
glijdt. Navraag bij het bedrijf dat 
deze passen uitleverd gaf inzicht. 
Er was een en ander misgegaan 
met de drukkerij, maar ook de 
gemeente Zeist had verkeerde 
bestanden aangeleverd. Uiteraard 
zijn we achter dat bedrijf 
aangegaan en daar bleek men, 
door verschillende telefoontjes, nu 
extra hard gewerkt te hebben om 
de pas dan zo snel mogelijk klaar 
te hebben. Die lag ook binnen een 
week uiteindelijk bij iedereen 
inderdaad op de mat. Maar dus 
zaak voor de fractie om het 
college te bevragen. Bij de 
antwoorden werd door het college 
erop gewezen dat de pas inmiddels 
binnen was (ja, als je weken doet 
over de beantwoording). Maar het 
college gaf toe dat ook de 
gemeente fouten had gemaakt en 
verzekerde aan de SP om dit 
volgend maal te voorkomen. Je 
bent nooit te oud om te leren, 
toch?              Pieter Wout  
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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: 
Annette Melse 
Bergweg 52 
3707 AD  Zeist 
tel: 06-40353853 
e-mail: amelse@sp.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 
030-6916968 
(na 18.00 uur) 
javoogdt@tomaatnet.nl 
 
Lid Provinciale Staten: 
Pieter Wout Duquesnoy 
Ridderschapslaan 20 
3703 SN  Zeist 
tel: 030-6959716 /  
06-29430795 
e-mail:  
pieterwout@tomaatnet.nl 

Op zaterdag 22 maart was de 
Utrechtse SP-statenfractie bij ons op 
bezoek, om te bekijken welke 
onderwerpen er in onze afdeling 
spelen, die ook op provinciaal niveau 
van belang zijn. Het werd een 
rondje projectontwikkeling en 
kaalslag. 
We hebben er voor gekozen om er 
niet zelf wat over te vertellen, maar 
juist de mensen en organisaties aan 
het woord te laten met veel 
expertise op de verschillende 
terreinen. 
 
De dag begon om 11 uur op station 
Driebergen-Zeist. Dit gebied staat op 
de  n o m ina t i e  v o o r  f l i n ke 
ontwikkeling. Jan Voogdt hield de 
inleiding, waarna Ernst Schuler van 
Natuurlijk Zeist-West vertelde over 
de landschappelijke historie en 
biodiversiteit in het gebied rond het 
station. Percelen waar op het eerste 
gezicht weinig spannends aan te 
ontdekken valt, bieden een thuis aan 
verschillende plantensoorten, 
salamanders, kikkers en wild. 
Wanneer deze gebieden ontwikkeld 
en onderbroken worden, verdwijnt 
de mogelijkheid voor deze dieren 
om zich nog te kunnen verplaatsen, 
en zullen ze verdwijnen. 
Deze gebieden worden door 
projectontwikkelaars al snel als 
‘verrommeld’ aangeduid, wat de 
weg moet openen voor verdere 
ontwikkeling: wegverbreding, meer 
parkeerplaatsen, kantoorgebouwen 
en dat naast een al geplande 
onderdoorgang (tunnelbak) van het 
spoor voor het autoverkeer. 
Dit is een provinciaal project 
waarover in de Staten al een hoop 
gezegd is. 
 
Na deze uitleg en wandeling stapten 
we in de SPeciale bus die ons door 
Zeist-centrum en langs het 
Sanatorium bracht, eveneens 
gebieden waar ontwikkel ing 
aanstaande is. 
Onder het genot van een eenvoudige 
lunch vertelde Wil Nuyen van het 
buurtcomité Huis ter Heide over de 

bouwplannen in deze omgeving: de 
autoboulevard, een woonwijk op de 
sportvelden, en het afvaldepot. Dit 
a l l e s  z a l  t o t  e e n  f l i n k e 
verkeerstoename leiden, en 
sportvelden die nu frequent worden 
gebruikt, worden opgeofferd aan 
woningbouw. Zal je in Huis ter Heide 
willen sporten, dan zal je voortaan 
ergens anders heen moeten. Dat 
leidt, jawel, tot nog meer 
autoverkeer. Het mag duidelijk zijn 
dat het wijkcomité weinig ziet in al 
deze plannen. 
 
De dag eindigde in Den Dolder. 
Allereerst liet Patrick Greven ons 
zien hoe de wild-corridor erbij ligt. 
Oorspronkelijk zou de corridor 100 
meter breed worden, maar vanwege 
zandhopen aan weerszijden van de 
corridor is er nog een schamele 45 
meter over. Veel te weinig voor 
dieren die hier willen oversteken. 
Direct naast de corridor worden 
sportvelden neergelegd. Wat tot 
voor kort een prachtig bos was, is nu 
een troosteloze zandvlakte. Het 
lawaai en licht dat van de 
sportvelden gaat komen, komt de 
rust in de corridor ook niet bepaald 
ten goede. 
 
De laatste locatie voor ons bezoek 
was Dennendal, waar de laatste tijd 
veel om te doen is. Om de integratie 
van mensen met een verstandelijke 
handicap te bevorderen zullen de 
komende jaren steeds meer 
b e w o n e r s  v a n  D e n n e n d a l 
“uitgeplaatst” worden naar wijken 
in Zeist en de Bilt. De gebouwen van 
Dennendal zouden dan tegen de 
vlakte gaan en het gebied zou “terug 
worden gegeven aan de natuur”. Er 
zijn nu echter steeds meer berichten 
dat niet de natuur, maar instelling 
voor geestelijke gezondheidszorg 
Altrecht het gebied gaat krijgen. 
 
We danken de Statenleden voor hun 
bezoek en aandacht, en hopen dat 
hiermee de stapels beleidsplannen 
tastbaarder zijn geworden . 

SP STATENFRACTIE OP BEZOEK 


