
 

TRIBUNE ZEIST 

Redactieadres: Ln. v. Henegouwen 60  3703 TE Zeist 

E-mail: benwiegers@tomaatnet.nl      —      Tel nr. Fractie: 030-6916968      —      giro nr: 7367957 SP afd. Zeist  

Jaargang 10 
Nummer 5 
 
Mei 2006 

SP - 
Hulpdienst 
Zeist 
 
 

De hulpdienst is een 
vraagbaak voor mensen 
die problemen hebben met 
uitkeringen, regelingen en 
procedures. Ook kunnen 
mensen terecht die con-
flicten hebben met bij-
voorbeeld hun huisbaas. 
 

De Hulpdienst is 
bereikbaar op: 
Dinsdagavond 

Tel: 030-6955384 

Partijgenoten 
 
Als we zo ongeveer twee maanden 
na de verkiezingen de balans op-
maken, dan weten we allemaal dat 
we nog steeds met twee zetels in 
de raad van de gemeente Zeist zit-
ten.  
De lijsttrekker Jan Voogdt en het 
kersverse raadslid Ine de Vries zijn 
inmiddels geïnstalleerd in de raad. 
Jan blijft fractievoorzitter en gaat 
Ine de komende tijd een beetje in-
werken in de raad.  
Pieter Wout Duquesnoy en Jeroen 
van Ravestijn zijn geïnstalleerd  als 
fractie-assistenten. Daarmee is uit 
eindelijk de fractie dan toch sterker 
geworden. Naast dit viertal zijn er 
nog een aantal leden zoals Jan 
Achterberg en Kees Pieter van Gar-
deren die ook betrokken worden bij 
het raadswerk maar dan in de zin 
van ‘veldwerkers’ op een specifiek 
terrein waar ze of dicht betrokken 
bij zijn of waar ze veel verstand 
van hebben. 
Momenteel ligt er een  
coalitieaccoord van PvdA, VVD, 
CDA en GL op tafel wat er op zich 
niet eens zo gek uitziet.  
Dat betekent niet dat we nu vier 
jaar vrijwel niets te doen hebben, 
dus moeten we oppassen dat we 
niet al te parlementair gaan wor-
den.En uiteraard ligt daar voor jul-
lie ook een taak, als je ook maar 
op enig moment vind dat de 
raadsleden zich te veel bezig hou-
den met het vergaderen in het ge-
meentehuis, spreek ze daar op 
aan! 
Raadsleden (en niet alleen van de 
SP) zijn volksvertegenwoordigers! 
Zij moeten hun voeding uit het 
vlok halen, en de burgers die het 
dichtst bij hen staan zijn uiteraard 
de eigen leden! Dus aan jullie de 
taak om die raadsleden aan de jas 
te trekken om ze te wijzen op din-
gen die bij jou in de straat of in je 
wijk aan de hand zijn! 

'Jacht'Seizoen 

In Zeist West 

(Verslag van een ochtendje 
meelopen met een groepje wel 
heel bijzondere jagers) 

In Zeist West gingen op 22 april een 
kleine dertig vrijwilligers, gewapend 
met vuilniszakken en afvalknijpers 
en vooral een goed humeur, op 
jacht naar rondslingerend zwerfaf-
val. Tijdens de jacht sloten spon-
taan andere bij de actie aan. Een 
moeder in Couwenhoven stuurde 
haar zoon met ons op pad. En zijn 
vriendje wilde maar wat graag dan 
ook meedoen. Jong geleerd... 
De jagers werden na een uurtje of 
twee in het Hollebloc ontvangen 
met een broodje. Onder genot van 
dit broodje en koffie gaf het Gilde 
een diashow over de historie van 
Zeist West. Verder was er een infor-
matiestand van Natuurlijk Zeist 
West en prachtige artikelen, ge-
maakt van gerecycled glas, blik en 
papier, die normaal alleen te koop 
zijn bij de wereldwinkel in Zeist. 
De buit van de jacht, vele zakken 
verzameld zwerfvuil, werd door de 
gemeente na afloop opgehaald. 
Hierna is Zeist West weer een stuk 
schoner geworden. Kortom, een 
zeer geslaagde jachtpartij, die zeker 
voor herhaling vatbaar is. Niet al-
leen in Zeist West, maar ook in an-
dere delen van Zeist.  

Het was leuk en zinvol om als SP-
ers hieraan mee te doen. We zijn de 
verkiezingen ingegaan met de leus 
"een beter Nederland begint in 
Zeist". Vandaag lieten we, door als 
SP-ers deze actie te steunen, zien 
dat een "beter en schoner Neder-
land ook in Zeist West begint!". 
Hulde en dank voor de initiatiefne-
mers en de deelnemers.  

Pieter Wout Duquesnoy en Jantje Paasman  

De HULPDIENST 
 
 

Een kort berichtje van de 
Zeister SP hulpdienst. Een 
positief geluid.  
Naar aanleiding van een 
zaak, waar de hulpdienst 
zich voor in heeft  
gezet heeft de fractie aan 
de wethouder vragen ge-
steld. En sinds 21  
april zal de Regionale So-
ciale Dienst eindelijk weer 
normaal mensen een  
ontvangstbevestiging stu-
ren. Dat deden ze name-
lijk niet meer sinds 1  
januari. Belachelijk, vond 
de SP, zo wordt de onze-
kerheid bij de burgers  
in hun contact met de RSD 
nog groter. Een slechte 
dienstverlening, en  
dat moet beter. En dat is 
dus dankzij de SP gelukt. 
Dat, mogelijk door  
de hulp van de SP hulp-
dienst, ook de betreffende 
zaak uiteindelijk een  
gunstige uitslag kreeg is 
helemaal prachtig. En na-
tuurlijk een opsteker  
voor onze afdeling, we 
doen het goed. Wil je ook 
meehelpen in de  
hulpdienst en weet je veel 
van sociale zaken, thuis-
zorg, belastingen of  
zo? Neem dan eens con-
tact met me op. 
 
Pieter Wout 
030-6959716 
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Uw aandacht,  
s.v.p. 

Het wil nog wel eens voorko-
men dat de gegevens die wij 
vanuit het partijkantoor ont-
vangen niet geheel juist zijn. 
En dan bedoelen wij telefoon-
nummers en e-mail adressen. 
Om u zo goed mogelijk op de 
hoogte te kunnen houden van 
wat wij doen vragen wij u 
vriendelijk om bij wijziging van 
uw e-mail adres dat aan ons 
door te geven. 

BELANGRIJKE ADRESSEN 
 
Jan Voogdt  
Pr. Margrietlaan 289 
030-6916968 (na 18.00 uur) 
javoogdt@tomaatnet.nl 
 
Pieter Wout Duquesnoy 
Ridderschapslaan 20 
030-6959716 
pieterwout@tomaatnet.nl 
 
Jeroen van Ravenstijn 
Sanatoriumlaan 29 
030-6962398 
Ravestijn@tomaatnet.nl 
 
Jurien Veenhuis 
Brugakker 3184 
030-6994269 
jurien@tomaatnet.nl 
 

De kinderen van Kamp van Zeist 
 
Voor ons is de zon intussen flink gaan 
schijnen: in de tijd tussen nu (7 mei) 
en de dag dat de eerste wake werd ge-
houden voor Kamp van Zeist, begin 
november vorig jaar. Maar helaas nog 
niet voor de mensen die in dit deten-
tiecentrum opgesloten zijn, van wie 
velen als uitgeprocedeerde asielzoeker 
wachten op wat er voor hen komen 
gaat. Onder hen ook zo’n 20 kinderen. 
Kinderen die niet lachen en kinderen 
die niet spelen. Een leven niet slechts 
binnen een cel, maar ook binnen hoge 
muren van onzekerheid. Want de 
meesten van hen die zijn uitgeproce-
deerd zitten in Kamp van Zeist niet 
voor enkele dagen, maar voor maan-
den en voor een aantal inmiddels al 
een half jaar.  
 
Door verschillende mensen wordt tij-
dens deze wake het woord gevoerd, 
van organisaties als Vluchtelingenwerk 
en de Raad van Kerken. Iemand ver-
telt over een gezin dat al ruim een half 
jaar heeft vastgezeten in dit detentie-
centrum, en nu, na uitspraak van een 
rechter dat het gezin niet langer mocht 
worden vastgehouden, is onderge-
bracht bij een gastgezin dat zich nu 
over deze mensen ontfermt. Maar 
geen overheid die nog iets voor hen 
zal doen;het enige perspectief dat het 
uit detentie gehaalde gezin wordt ge-
boden, is dat van nog meer onzeker-
heid.   
Tijdens de wake van 7 mei staan we 
met zo’n 90 mensen voor het prikkel-
draad van het cellencomplex. We 
staan op een plek langs een fietspad 
en sommige van de fietsers die hadden 
willen passeren, besluiten bij het zien 
van alle mensen toch af te stappen en 
doen dan vervolgens onbewust wat de 
bij de wake aanwezige mensen ook 
massaal doen. Stilstaan, stilstaan 
vooral ook bij wat de opgesloten asiel-
zoekers, in het bijzonder de eveneens 
hier opgesloten kinderen, dagelijks 
moeten doormaken.  
 
Een van de omstanders nodigt alle 
aanwezigen uit om een roos door het 
gaas van het prikkeldraad te steken, 
zo dat de mensen door het hoog in de 
muur aangebrachte raam in hun cel de 
rozen zouden kunnen zien. Maar voor 
de meeste vensters zijn nu de gordij-
nen gesloten. Symbool van een 
sprankje hoop voor diegenen die in die 
cellen opgesloten zon noch maan zien, 
zijn de rozen misschien niet direct 
zichtbaar, maar wel aanwezig. Een 

sprankje hoop op de bovenrand 
van het prikkeldraad, op de grens 
van twee werelden.  
 
De volgende wake die gehouden 
zal worden, is op zondag 4 juni, 
aanvang 16:30 uur. 
 

RELATIES, VARKENS IN NOOD. 
 
Gisteravond had ik een gesprek 
met een kameraad. Hij daagde me 
uit om in eigen woorden de relatie 
te leggen tussen aktiegroep Var-
kens in Nood en de SP in Zeist. De-
ze discussie is verschoven naar een 
later tijdstip. Wanneer? Misschien 
wel het Politiek Café 22 mei. 
 
Het is overigens al beschreven in 
Spanning van februari 2006 door 
Donald Pols van Milieudefensie. 
Verder staat het uitgebreid in “Wie 
zwijgt stemt toe”, ons programma 
voor de Europese verkiezingen van 
2004. 
 
Wat ik kan zeggen: in feite zou je 
varkens net zo kunnen houden als 
een hond. Maar varkens zijn eet-
baar en daar zijn wij toch te be-
schaafd voor, om ons huisdier op te 
eten. Dus hebben we varkens ver-
bannen naar de stal. In de bio-
industrie hebben ze veel te weinig 
ruimte om te bewegen en te leven. 
De manier waarop ze na dat arm-
zalige bestaan vervolgens getrans-
porteerd worden is onvoorstelbaar. 
Het voer dat ze eten, daarvoor 
worden tropische bossen gekapt, 
zodat gentech-soja verbouwd kan 
worden. Hun mest levert proble-
men door het enorme overschot 
eraan. En nee, dit is geen griezel-
verhaal maar het zijn feiten. 
 
En het kan anders, zeker in Zeist. 
Zelfs grootgrutters verkopen te-
genwoordig scharrelproducten en 
vleesvervangers. En of het zo veel 
duurder is, ach dat valt wel mee.  
Dat Zeist slaat op biologische sla-
gerij Wim Kok. Tevens op zorg-
boerderij de Hondspol in Drieber-
gen, samen met zuivelwerkplaats 
Ita Wegman Stichting, goed voor 
melk van Demeter-kwaliteit. 
 
Hebt u na het lezen van voorgaan-
de meer vragen dan antwoorden? 
Mooi zo, dat was mijn doel van dit 
schrijven. 


