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Huurders  zijn het zat ! 
 
Partijgenoten  
 
Als het goed is hebben jullie de 
brief van jullie verhuurder inmid-
dels in de bus. Het is meteen goed 
om te controleren of je die voor 1 
mei gehad hebt, zoniet dan hoef je 
ook je huurverhoging  op 1 juli niet 
te betalen. Ook verhuurders hebben 
zich aan regels te houden!  
Soms is het ook goed om eens aan 
je buurman/vrouw te vragen hoe-
veel huur zij betalen.  
Maar hoe dan ook, het word hoog 
tijd voor huurders om hun stem te 
laten horen!  
De huren gaan omhoog, de huur-
subsidie gaat voor iedereen met 12 
euro naar beneden. Er zijn nog am-
per betaalbare huurwoningen, op 
grote schaal sloopplannen. Ook in 
onze regio! 
Denk maar eens aan de wachttijden 
om een woning te krijgen, of denk 
eens aan de sloopplannen voor de 

Zeister Vogelwijk! 
Wij zijn eigenlijk wel heel be-
nieuwd hoe het met de huurstijging 
in verschillende huurlokaties binnen 
de gemeente Zeist gesteld is, maar 
ook of er sprake van achterstallig 
onderhoud. En als ik zeg gemeente 
Zeist dan bedoel ik ook de hele ge-
meente, dus ook Austerlitz, Huis ter 
Heide en natuurlijk ook den Dolder   
Als je daar iets over kwijt wil, kun 
je terecht bij  
Pieter Wout (030-6959716 of  
                   pieterwout@tomaatnet.nl) 
Jeroen (030-6962398 of  
                   ravestijn@tomaatnet.nl) 
en Jan(030-6916968 of 
                   javoogdt@tomaatnet.nl) 
 
Begin mei willen we met een aantal 
leden de huurcomplexen in Zeist, 
Austerlitz en den Dolder  voorzien 
van de folder  ‘Huurders zijn het 
zat! ‘. Daar moet voor de versprei-
ding nog een stickertje met een 
adres opgeplakt worden. Na het 
stickerplakken zullen ze ook nog 
langs de deur gebracht worden. Dat 
bezorgen doen we meestal geza-
menlijk, dus met een aantal leden op 
de fiets langs de wooncomplexen en 
folderen maar! Hebben jullie tijd en 
wellicht ook eens zin om met een 
ploegje partijgenoten aan het folde-
ren te gaan? Bel of mail even met 
Jeroen van Ravestijn(030-6962398 of  
                   ravestijn@tomaatnet.nl) 

 
 

Bloesems aan de bomen 
vertederen mij 

steeds weer. 
 

 
Bart van Donselaar 
 

Plakteam in  

actie voor  

Europese verkie-
zingen 
 
Op dinsdag 20 april is 
de plakploeg van onze 
afdeling op pad geweest 
om de verkiezingsbor-
den van de eerste ver-
kiezingsposters te voor-
zien.  
Wat wij van jullie wil-
len vragen is het vol-
gende, woon je in de 
buurt van zo'n bord of 
rijd je regelmatig langs 
zo'n bord, en is onze 
poster eraf gehaald, of 
er is overheen geplakt, 
laat dat dan aan ons we-
ten.  
Dan kan de ploeg weer 
een reparatieplakronde 
doen.  
Misschien vind je het 
wel leuk om mee te 
doen in zo'n plak- en 
folderploeg, schaam je 
niet, met elkaar is het 
een leuke bezigheid, 
laat het ons weten!!!!  
 
Jeroen van Ravestijn 
(030-6962398,  
ravestijn@tomaatnet.nl) 
Pieter Wout Duquesnoy 
(030-6959716,  
pieterwout@tomaatnet.
nl) 
Jan Voogdt  
(030-6916968,  
javoogdt@tomaatnet.
nl) 
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Belangrijke adressen: 
 
Jan Voogdt  
Pr. Margrietlaan 289 
3708  WE  ZEIST 
030-6916968 (na 18.00 uur) 
javoogdt@tomaatnet.nl 
 
Bestuurslid: 
Jeroen van Ravestein 
Couwenhoven 7606 
3703 JB Zeist 
030-6962398 
ravestijn@tomaatnet.nl 

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 

Dagelijks horen we er van in het 
nieuws of lezen we in de krant dat 
de werkloosheid weer verder op-
loopt. Tegenvallende resultaten in 
bedrijven resulteren vaak in reorga-
nisaties die weer tot gevolg hebben 
dat er op de werkvloer weer een 
aantal mensen ontslagen gaan wor-
den. Door de veranderde regels 
rondom de Werkloosheidswet drei-
gen er steeds meer mensen een be-
roep te moeten doen op de Sociale 
Dienst.  
 

Maar ook de Sociale Diensten staan 
onder druk, de door dit kabinet ge-
introduceerd Wet Werk en Bijstand, 
maakt het voor diegenen die daar 
afhankelijk van worden of zijn het 
allemaal niet plezieriger. 
 

De Sociale Dienst in onze gemeente 
staat  zeker niet als één van de beste 
bekend. Daar hebben we in het ver-
leden als raadsfracties al voldoende 
mee te stellen gehad. 
 

Vele miljoenen guldens zijn er al in 
verbetertrajecten gegaan, en vorig 
jaar is er weer aan de alarmbel ge-
trokken want zoals bleek was de 
Gemeentelijke Sociale Dienst van 
Zeist in erbarmelijke staat. Er werd 
wederom zo’n slordige  1.200.000 
euro uitgetrokken om de Sociale 
Dienst weer op orde te krijgen.  
 

Afgelopen week werd dat verbeter-
traject beëindigd, men is nog niet 
helemaal op orde en maakt zich ook 
zorgen over de invoering van de 
WWB. 
 

Maar dan zijn we er nog niet, de ge-
meente Zeist heeft met een aantal 
andere gemeenten op de Heuvelrug 
afgesproken om in 2006 een Regio-
nale Sociale Dienst te gaan vormen. 

Jullie begrijpen wel dat Zeist daar 
een hoofdrol in wil spelen. Jullie 
fractie heeft tegen de vorming van 
die RSD gestemd, omdat wij von-
den en vinden dat de Sociale 
Dienst niet bepaald uitblinkt in 
kwaliteit. 
 

Welnu, omdat het verbetertraject 
afgerond is, de WWB moet inge-
voerd worden, men bezig is de 
schaal te vergroten middels een 
RSD zijn wij als raadsfractie be-
nieuwd wat dit voor effect heeft 
op het functioneren van de Sociale 
Dienst en dan met name naar haar 
klanten.  
 

Daarvoor hebben wij een verzoek 
aan jullie, de leden van de SP zijn 
immers de ogen en oren van de 
samenleving. Wij willen weten 
hoe de Sociale Dienst werkt met 
haar klanten, hoe lang moet je 
wachten op een beslissing, hoe 
werd je geholpen zijn van die din-
gen die we willen weten.  
Dus als je zelf te maken hebt met 
de Sociale Dienst, of je krijgt er 
mee te maken, of je kent iemand 
die er mee te maken heeft, laat het 
ons weten. Dat kunnen natuurlijk 
ook positieve berichten zijn, ei-
genlijk zouden het alleen maar po-
sitieve berichte moeten zijn! 
Heb je wat te melden? Bel of mail 
dan met Pieter Wout of met Jan.  

EUROPA: 
 
Best wel  
ondemocratisch 
inhalig 
prijzig 
gewetenloos 
gevaarlijk 
riskant 
 
10 juni is het 
aan U! 


