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D66 wipt CDA
Op 24 maart, drie weken na de
verkiezingen, maakt D66 (als
grootste partij) bekend in welke
coalitie ze graag willen instappen.
En wat blijkt, het is de oude coalitie,
alleen is hieruit het CDA gewipt en
dus vervangen door D66. het zijn
dezelfde partijen van de oude
coalitie waar de winnars mee in zee
gaan, maar met hele nieuwe ideeën
(zo wordt gezegd).
Ik ben benieuwd maar ook nog erg
sceptisch.
Die scepsis is onder andere
ingegeven door de opmerking van
de VVD bij de start van de
informatiegesprekken: "Zeist heeft
gestemd en Zeist wordt meer
liberaal en minder sociaal".
Voor de SP was dat het moment
om dan ook aan te geven dat "hier
zeker de strijd zal worden
aangegaan".
Fractievoorzitter Pieter Wout
Duquesnoy zei "dat de crisis en
bezuinigingen vooral zwakkeren
treffen, dus dat een sociaal beleid
erg nodig is. Ook betaalbare
(sociale) woningen zijn nu meer
dan ooit nodig, want velen hebben
door de crisis minder geld".
De SP heeft niet meegedaan aan
de coalitie onderhandelingen. "We
zijn realistisch en ik weet zeker dat
er niemand is in de raad, die
toegeeft dat de SP 1 wethouder
krijgt terwijl ze maar 1 raadszetel
hebben" alsdus Pieter Wout.
"Onze rol in de coalitievorming is
dan erg klein, deelnemen aan een
coalitie zonder een wethouder te
leveren: dat doen we zeker niet".

giro nr: 7367957 SP afd. Zeist
De (toekomstige) oppositie:
Christenen, Lokalo's en de SP. Wij
zien jullie op straat, tot ziens.
Pieter Wout Duquesnoy

Ondertunneling
station
Driebergen-Zeist
Al meer dan 10 jaar zijn er plannen
om de spoorwegovergang bij
s t a t io n D r i e be r g en - Ze i s t te
verbeteren.
Alle opstoppingen zijn in die 10 jaar
alleen maar erger geworden, ook
omdat er steeds meer treinen per
uur gingen rijden.
Een oplossing kwam in zicht toen
het Rijk zo'n 120 miljoen voor een
ondertunneling wilde investeren.
Zeist en Driebergen wilde dan
meteen het stationsgebied
aanpakken.
Eerst met belachelijke plannen met
heel veel huizenbouw. Uiteindelijk
kwamen beide gemeentes tot
elkaar met een plan van Urgenda.
Maar toen lagen Prorail en de
Provincie plots dwars, het zou geen
effeciënt busstation worden met die
plannen.
Maar nu is, 1 dag voor de deadline,
ook in de Zeister raad beslist dat
we van onze oorspronkelijke
plannen maar een deel overhouden
en nu kiezen om eindelijk eens aan
het werk te gaan.
"Uh, aan het werk? ". Tja, dat is
misschien iets te optimistisch want
als jaartal wordt nu 2019 genoemd.
vandaar dat de raad aan het
college vroeg om
dan toch ook bij alle

andere partijen aan te dringen op
een beetje haast.
En inderdaad, als we niet een
beetje doorwerken zijn we nu 20
jaar bezig geweest voordat de
ondertunneling er is. Eigenlijk
gewoon te gek voor woorden.

65-plusser korting
op hun ID-kaart?
CU/SGP kwam met een voorstel
om 65-plussers 20 euro korting te
geven op de aanschap van een
identiteitskaart. Om te stemmen
heb je tegenwoordig een ID-kaart
nodig (paspoort, rijbewijs, ID-kaart).
Er zijn in Zeist enkele honderden,
die niet zo'n kaart hebben. Die
mogen dus niet stemmen. Het plan
van CU/SGP was dan ook om de
komende maanden alle 65-plussers
goedkoper een ID-kaart te laten
kopen als ze geen geldige meer
hadden. Zodat zij allen kunnen
stemmen op 9 juni.
Voor de SP waren er in hun
voorstel 2 zaken niet duidelijk.
Het zijn niet alleen 65-plussers,
maar ook andere Zeistenaren, die
geen geldig ID hebben. "Waarom
dan niet een echte solidaire
regeling" aldus Pieter Wout
Duquesnoy.
"En is er wel onderzoek gedaan of
te weinig geld de oorzaak is dat ze
geen
identiteitsbewijs
aanschaffen?".
Er kwam geen zekerheid omtrend
deze vragen en het college gaf al
aan dat mensen, die van een
minimum moeten rondkomen,
korting krijgen met de Geld Terug
Regeling.
Dat is dan ook voor de SP een veel
betere en socialere oplossing.
Alleen mensen, die het niet zelf
kunnen
Vervolg op pagina 2

Voor de meest actuele informatie:
surf naar http://zeist.sp.nl !
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betalen, moeten we ondersteunen.
Uiteindelijk trok men de motie in en
kreeg het college een opdracht met een
voorstel te komen.

Kom ook naar de wake bij kamp Zeist
iedere eerste zondag van de maand
met bloemen en licht:
De volgende wake is om zondag 2
mei 16.30 uur!

Als het aan de SP ligt kan er in dat
collegevoorstel wel geregeld worden dat
we onze Bijzondere Bijstand gaan
toepassen hiervoor en dat we de
inkomensgrens gewoon een stuk hoger
leggen.
Zodat iedereen, die niet zomaar ruim 40
euro voor zo'n papiertje kan uitgeven,
veel eenvoudiger geholpen wordt.

Omdat wakes niet genoeg zijn vragen
we U ook om practische hulp.
Bij eerdere wakes was Marianne
aanwezig, Marianne trekt zich het lot
van op staat gezetten assielzoekers
aan en haalde daar onlangs zelfs de
landelijke media mee.
Het filmpje is te zien op de SP site.

Heeft u een laag inkomen en komt u in
aanmerking voor de ZeistPas, let dan op.
Want u kunt dus via de Geld Terug
Regeling uw ID-kaart veel goedkoper
aanschaffen. Neem anders even contact
op met de gemeente om te kijken of u in
aanmerking komt.

Paaswake Kamp
Zeist
De Raden van kerken Zeist en Soest/
Soesterberg organiseren iedere maand
een wake bij het Detentiecentrum
Kamp van Zeist.
Dat deden ze dus ook op Paaszondag.
Juist op een dag die symbool staat voor
Nieuw leven, Licht na duisternis, Hoop
op een toekomst, waren we aanwezig
zijn, even maar, in de buurt van
mensen die het woord hoop nauwelijks
meer kennen.
Naast de Raden van Kerken waren ook
afgevaardigden van GroenLinks en
de SP aanwezig.
Els Brouwer zet zich al tientallen jaren
in voor het welzijn van vluchtelingen in
Zeist en is een van de initiatiefneemsters van de maandelijkse wakes
bij kamp Zeist.
Als dank voor haar inzet ontving Els
onlangs een door de Zeister kunstenaar
Job van der Zeijden gesmeed hart.
Ze had dit hart meegebracht en sprak
de hoop uit dat veel meer
mensen ongeacht politieke kleur,
geloof, of maatschappelijke status hun
hart zouden willen openen om
de situatie voor de 350 opgesloten
mensen in kamp zeist en voor die
daar gezeten hebben te verbeteren.
Een exclusief intervieuw met Els
Brouwer vind u op de site van de SP
Zeist.

Nu
vroeg ze
ondersteuning.

ons om praktische

Noodoproep spullen gezocht
Voor een groepje jonge Ama`s in
Emmen.
Deze jongeren, zonder papieren, die
niet terug kunnen naar hun land van
herkomst zijn dringend de volgende
spullen nodig:
Alle kleding, riemen maat s/m
s c h o e n e n
3 9 , 4 0 , 4 1 , 4 2
Boeken, werkschriften, schriften cursus
nederlands voor beginners en
gevorderden, oude pc`s(ivm
n e d e r l a n d s e l e s ) f i et s e n , o u d e
mobieltjes.
Deze jongeren zijn afhankelijk van
giften, omdat ze zonder papieren niet
bestaan, niet naar een arts kunnen, niet
kunnen/mogen werken, niet mogen
leren.
Dus alle dingen die in Nederland als
normaal worden beschouwd, zijn niet
voor deze jongeren weggelegd, ook
geen uitzicht op een betere toekomst.
Om hun leven in onzekerheid wat
draaglijker te maken vragen we om uw
hulp.
We willen deze jongeren niet in de kou
laten staan, in samenwerking met de
weggeefwinkel Zeist en Els Brouwer van
de raden van kerken Zeist, hopen we
na de volgende wake een bijdrage
te kunnen leveren aan deze
noodopvang.
Laat ook U Uw hart spreken ?
Indien U genoemde
goederen
over
heeft stuur
dan een mailtje
naar elsbrouwer2310@gmail.com en
neem die mee naar de volgende wake
op zondag 2 mei 16.30 uur!
Jantje Paasman

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

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

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

SP Hulpdienst
Zeist

De 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

