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Thuiszorgactiedag 6 april  
 

Helaas kan ik in dit inlegvel geen verhaal zetten van de thuiszorgmanifestatie in Den Haag. 
Want als ik dit schrijf is het nog geen 6 april geweest. Uiteraard zijn we er als SP Zeist bij, dat 
kun je ook zien op onze website. En dan? Is die thuiszorg zo belangrijk? 
  
Ja, dat is het zeker wel, en dan ook echte thuiszorg en geen persoonlijk schoonmaakbedrijfje. 
Maar met alle bezuinigingen gaan de gemeentes weer de centen alles laten bepalen ipv de 
kwaliteit. De gemeente Emmen is dan wel terug gefloten door de rechter, maar die maakte 
het wel erg bont. Maar ook in Zeist gaan we terug en die manifestatie op 6 april is een 
duidelijke start om tegengas te geven. En alle SP-ers zullen ook bijvoorbeeld de raadsfractie 
op de hoogte moeten houden welke gekke zaken ze tegenkomen in de WMO en de thuiszorg. 
 
Het kan ook dat je als SP-er zelf je steentje bijdraagt, dat hoeft niet moeilijk te zijn. Zie dit 
verhaal: "Incontinentieproducten vallen onder de hulpmiddelenwet en worden vergoed door 
de zorgverzekeraar. Maar dat betekent natuurlijk niet dat ze gratis zijn. Bij de weggeefwinkel 
van de SP Zeist  werd onlangs een partij incontinentie-materiaal gebracht. Dit heeft al snel 
weer een bestemming gevonden, maar niet via officiële kanalen. Er zijn een paar rare 
redenen, waarom het niet via de officiële kanalen weer kon worden gedistribueerd. De 
apotheek wil ze niet hebben, omdat de verpakking van sommige pakken licht beschadigd was. 
Een thuiszorgorganisatie wil ze niet hebben, want als ze het eerst ergens moeten ophalen dan 
kost dat tijd, die tijd krijgen ze niet vergoed. De leveranciers bezorgen het namelijk gratis 
thuis. Ze zijn dus deze keer niet in de container beland, maar het geeft te denken. Er zullen 
meer geleverde thuiszorgmaterialen in de vuilnisbak gaan, bijvoorbeeld bij het overlijden van 
iemand. Want geen enkele organisatie denkt dan erbij na om de niet gebruikte spullen 
inderdaad aan anderen te schenken. Aan de vooravond van de grote landelijke demonstratie 
op 6 april tegen bezuinigingen in de thuiszorg is door de weggeefwinkel wel een goede 
bestemming voor de partij gevonden." 
 
SP-ers, wees waakzaam. Roep ons, de fractie en het bestuur erbij als je vreemde zaken vindt. 
Hou ons op de hoogte en hou ons scherp. 
 

Grotere winkels op Belcour 
  

In het nieuwe centrumplan van Zeist wordt de gemeenteraad door allerlei experts bestookt 
met mantra's van grotere winkels en meer winkels. Nu ben ik als gemeenteraadslid tamelijk 
sceptisch, maar soms denk je "hee, dat is geen slecht idee". Een van die plannen was 
namelijk dat de verhuurder op Belcour een aanpassing wilde doen bij de achterzijde van de 
V&D. Daar loopt voor de winkels langs een soort overkapping, de apartementen boven de 
winkels steken veel verder naar voren. Ja, bij nat weer kun je droog lopen, maar het is ook 
een donker stuk en de etalages zijn slechter zichtbaar vanaf het plein. En dan denk je als 
raadslid "dat is niet een slecht iets om dat aan te pakken, het kost de gemeente ook niets". 
 
Totdat er aan je kraam een dame komt, die je daarbij fijntjes verteld dat de winkeliers het 
niet willen. Daar sta ik even van te kijken, er is geen winkelier naar me toe gekomen om 
bezwaar te maken. De dame zet me even goed op mijn punt "ga het dan gewoon vragen!". 

  
Natuurlijk, wat stom van me. Dus terwijl mijn mede SP-ers de kraam en caravan bemensen 
ben ik alle betrokken winkels afgegaan. Eén winkelier was er niet op tegen, "mijn zaak mag 
wel ietsje groter". Maar alle anderen waren resoluut tegen. "We zitten er niet op te wachten", 
"het gebeurd toch wel, want de verhuurder drijft zijn zin wel door" en "We hebben geen extra 
ruimte nodig, onze winkelindeling moet dan weer helemaal aangepast worden" waren enkele 
uitspraken. En ook een belangrijk punt was dat ze, met meer winkeloppervlakte, ook meer 
huur moeten betalen en die is toch al tamelijk hoog. 
 
Bedankt dame, want heel even was ik vergeten om een goed onderzoek te doen. Maar ik heb 
er van geleerd en kan nu wel veel beter mijn standpunt over het hele centrumplan en de 
details bepalen. 
 
Pieter Wout  

VOOR HET LAATSTE 

NIEUWS: 
 

GA NAAR ZEIST.SP.NL ! 
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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 
Prinses Margrietlaan 289 
3708 WE  Zeist 
tel: 030-6916968 
e-mail:  
javoogdt@tomaatnet.nl 

Organisatiesecretaris: 
Mathijs Gijsbers 
Ln van Vollenhove 496 bis 
3706 AA  Zeist 
tel: 030-7510672 /  
      06-51009986 
e-mail: 
mathijs.gijsbers@gmail.com 

Lid en 

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

Contactpersoon 

kerngroep: 
Annemieke Pluijgers 
Filips v Bourgondielaan 69 
3703 XB  Zeist 
tel: 06-46102397  
email: 
kerngroep.spzeist@gmail.com 

Actiecoördinator: 
Jantje Paasman 
Jan Scheplaan 8 
3705 LJ  Zeist 
tel: 06-21958525 

e-mail:  
jantjep@tomaatnet.nl 

Elders op dit inlegvel (fractiezaken) 
kunt u lezen over onze steun aan de 
thuiszorgactie in Den Haag op 6 april. 
Nu u dit leest, hopen we als SP dat het 
kabinet een geluid heeft gehoord: we 
p i k ke n  d e ze  o n ve r an twoo r d e 
bezuinigingen niet meer! 
Maar er is nog meer. Wellicht heeft u 
het nieuwe plaatsnaambord eind maart 
al op de markt zien staan: “Zeist, 
gemeente Amsterdam”. Dit klinkt als 
een grap. Helaas, het zou wel eens 
werkelijkheid kunnen worden. Minister 
Plasterk is van plan de provincies Noord 
Holland, Utrecht en Flevoland samen te 
voegen tot één grote superprovincie. De 
SP heeft hier van meet af aan al 
bezwaar tegen en was op 12 maart 
aanwezig op het provinciehuis bij de 
informatieavond. Het is duidelijk: dit 
plan kost op meerdere fronten alleen 
maar extra geld. Geld dat we beter 
k u n n e n  b e s t e d e n  a a n  d e 
busverbindingen, bushaltes, WMO 
voorzieningen, de zorg, het niet sluiten 
van de sociale werkplaatsen, de 
bejaardentehuizen, en voorkoming van 
de belachelijke verhoging van de huren. 
Speaking of: de verhoging van de 
huren. Afgelopen maand heeft ook de 
eerste kamer met de kleinst mogelijke 
meerderheid ingestemd met de 
wetsvoorstellen die op 1 juli tot straffe 
huurverhogingen zullen leiden. Dit 
dankzij de PvdA, die tijdens Rutte-I 
samen met de SP tegen deze plannen 
streed, maar nu het een coalitiegenoot 
is voor stemde…  
Meer over de achtergrond hiervan en de 
uiteindelijke gevolgen kunt u lezen op 
de landelijke SP-site: http://www.sp.nl/
wonen/ 
Gelukkig is er ook positief nieuws! 
En i ge  t i j d  ge l eden hee f t  de 
weggeefwinkel Zeist op Niet-winkeldag 
een flink bedrag opgehaald aan 
v r i j w i l l i g e  b i j d r ag e  v o o r  d e 
voedselbank. De SP heeft dit bedrag 
verdubbeld en met de opbrengst 
hebben we de voedselbank gevraagd 
wat zij het hardst nodig hadden. 
A fge lopen  maand  hee f t  onze 
penningmeester en hulpdienst-
medewerker  Gathy  Jacobs de 
voedselbank uiteindelijk weten te 
verblijden met margarine. 
Dan tot slot nog leuk om te weten: de 
SP Zeist is steeds vaker te vinden op 
twitter en facebook. Naast onze 
reguliere site, www.zeist.sp.nl, vindt u 
hier snel het laatste nieuws. https://
twitter.com/SPZeist en https://
www.facebook.com/SPZeist. 
 

Bestuur SP Zeist  

Activiteiten kerngroep Zeist 
 
Ook in maart is de kerngroep van SP 
Zeist weer druk bezig geweest. 
Hieronder een korte beschrijving van de 
belangrijkste activiteiten. 
 
Raadsvergadering 

Zoals jullie allemaal in de brief hebben 
kunnen lezen, komen er weer 
gemeenteraadsverkiezingen aan. Een 
aantal leden van de kerngroep is naar 
een raadvergadering geweest om te 
kijken wat zo'n vergadering precies 
inhoudt. Het onderwerp was de 
“superprovincie”. Het was heel 
bijzonder om te zien hoe een 
raadsvergadering in zijn werk gaat en 
hoe onze fractievoorzitter Pieter Wout 
Duquesnoy de spijker vaak op de 
welbekende kop sloeg. Een hele leuke 
ervaring. Wilt u ook een keer een 
raadsvergadering als publiek bijwonen? 
De agenda kunt u terugvinden op de 
site van de gemeente. 
 
Folderactie zorgkranten 

Het zal u niet zijn ontgaan: de SP 
maakt zich grote zorgen over de 
bezuinigingen op de thuiszorg. 
Natuurlijk gaan velen van de afdeling 
naar de zorgactie op  6 april, maar we 
hebben ook een hele mooie zorgkrant. 
Om deze onder de aandacht te brengen 
zijn we als kerngroep alle verzorgings- 
en verpleeghuizen en appartementen 
voor begeleid wonen in Zeist afgegaan 
om deze mooie krant te verspreiden. 
We kregen heel veel leuke en goede 
reacties. Zo mocht ons krantje in 
vrijwel alle gevallen op de leestafel van 
zowel de bewoners als die van het 
personeel! Het was een zeer geslaagde 
dag! 
 
Thema-avonden 

We zijn als kerngroep druk bezig met 
de organisatie van een reeks thema-
avonden. Op deze avonden willen we 
politieke thema's bespreken en kijken 
hoe en in welke mate deze in de 
gemeente Zeist spelen. Binnenkort 
hopen wij u meer te kunnen vertellen 
over de inhoud en het programma. 
 
E-mailadres 

Sinds kort heeft de kerngroep ook een 
eigen e-mailadres.  
Mocht u geïnteresseerd zijn in de 
kerngroep of meer informatie willen 
ontvangen over (één van) onze 
activiteiten, stuur dan een e-mail naar: 
kerngroep.spzeist@gmail.com. 
 
Met vriendelijke groet, 
De leden van de kerngroep 


