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Donderdagavond 12 april 
ging de bel.  
 
Jan Voogdt en Jurien Veenhuis 
stonden bij mij aan de deur. 
 
Ik bleek tot mijn verrassing 27 
jaar lid van de SP te zijn. Ik 
kreeg van hen drie rode SP 
soepkommen. Ik ben daarmee 
het langst lid in Zeist.  
 
27 jaar geleden bestond de 
afdeling Zeist nog niet. In 
1980 was ik geen lid van de 
SP, maar wel was ik dat  rond 
1974, met een onderbreking 
in de jaren tachtig. In die 
begintijd van de SP was Daan 
Mon jé  de  organ i sa t ie 
secretaris. Hij heeft de SP 
opgebouwd.  
 
Verder zaten toen in het 
parti jbestuur Koos van 
Zomeren (nu schrijver), Derk 
Sauer  (nu media-magnaat te 
Moskou) en Hans van Hooft 
(toen voorzitter). 
 
 Allemaal heel gedreven 
partijleden, waarvan Daan 
Monjé mij het meest is 
bijgebleven. Daan stierf in 
1986 en werd opgevolgd 
door Jan Marijnissen.  
 
Via hem leerde ik  - en alle 

SP-leden – dat acties voeren 
met de mensen in de 
bedrijven, buurten en op 
universiteiten, er toe doen en 
wel degelijk veranderingen 
mogelijk maken.  
 
Zo waren er toen acties van 
Arbeidersmacht in bedrijven, 
vooral sterk in Oss, de Bond 
van Huurders en Woning-
zoekenden in de buurten voor 
betaalbare huren en betere 
woonomstandigheden en de 
vereniging Voorkomen is Beter 
dan Genezen met acties op 
h e t  g e b i e d  v a n  d e 
gezondheids-zorg en de 
oprichting van medische 
centra.  
 
Onvergetelijk waren de acties 
van het MAN, Mi l ieu 
Actiecentrum Nederland onder 
aanvoering van Remi Poppe 
tegen de milieubelasting. 
Geen belasting op ontlasting 
was de leuze. Vandaag de 
dag zijn het nog steeds die 
gebieden waarop acties 
gevoerd kunnen worden. 
 
Goed, in het weekend eet ik 
tomatensoep uit een grote 
mooie rode soepkom! 
 
Hans den Boef 
 

 
 

Partijgenoten, 
 
De raadsfractie is al enige tijd 
druk in de weer met allerlei 
zaken die met bouwen en wonen 
te maken hebben. 
Het college produceerde een 
raadsstuk, het positionpaper, 
waarin al eerder besloten 
be le idspunten  nog  eens 
herbevestigd moesten worden. 
De oppositiefracties, waaronder 
onze fractie, heeft ineen aantal 
avonden een “ repositionpaper ” 
samengesteld. Met als doel de 
cijfers die het college hanteerde 
ter discussie te stellen. 
Waar gaat het nu allemaal over? 
Het huidige college wil over zijn 
graf heen regerend een groot 
aantal woningen bouwen in 
Zeist. Zo’n slordige 3000 
woningen tot 2015. 
Natuurlijk kan je dan afvragen, “ 
3000 woningen? Zijn die nodig 
dan, en waar laat je die? ”. Dat is 
ook de vraag waar de fractie 
mee worstelde. De hoeveelheid 
woningen, maar ook waar ga je 
die zetten. Kijk bijna ieder een 
wil wel een huisje met een 
tuintje. Maar dat kost ruimte en 
dan zullen we groen moeten 
opopfferen. En willen wij het 
groene karakter van Zeist 
opofferen. Als we dat niet willen 
dan zullen we de huizen die we 
willen bouwen ‘ gestapeld ‘ 
moeten bouwen. Als je er dan 
meer inwoners wilt  dan zal die 
gestapelde bouw de hoogte in  
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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: 
 

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

 

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

moeten. En dan komt de vraag, hoe 
hoog dan? 
Als je steeds meer huizen in Zeist 
bouwt, met meer inwoners dan zul je 
ook aan de verkeersafwikkeling 
moeten denken, en dat hangt dan 
weer samen de luchtkwaliteit. Maar 
ook aan de ‘ leefbaarheid ‘ in een 
wijk zul je moeten denken bij een 
toename van bewoners. En wat te 
denken van voorzieningen als 
scholen, of voorzieningen voor 
ouderen. 
Zo zie je maar, een paar huizen 
bouwen lijt niet zo moeilijk maar het 
levert wel nieuwe vraagstukken op. 
En op een heleboel van die vragen is 
niet zomaar een antwoord op te 
geven. 
De komende maanden moesten we 
het daar maar eens met elkaar over 
hebben.  Op afdel ingsniveau, 
bijvoorbeeld in een ALV of een SP-
cafe, gewoon eens lekker met elkaar 
bomen over  d i t  onderwerp. 
Voorbereidingen daartoe zijn al in 
gang gezet. 
Hopelijk spreken we elkaar! 
 
Jan Voogdt 

Nog maar 1 maand geleden ben ik 
geïnstalleerd als commissielid voor 
de provinciale staten. Daarbij zou ik 
me, samen met Freek, bezighouden 
met Water, Milieu en Mobiliteit. 
Maar omdat Ton Witteman zijn werk 
als fractievoorzitter niet meer kon 
combineren met zijn werk en zijn 
gezin, is er een plek vrijgekomen. 
Dus ben ik nu doorgeschoven naar de 
provinciale staten en wordt ik 21 mei 
als statenlid geïnstalleerd. Gelukkig 
wordt mijn plek weer goed 
opgevangen dus we blijven gewoon 
een sterke fractie. 
 
Daarbij heb ik ook een deel van de 
staten-zaken van Ton over genomen. 
Ik ga nu samen met Nicole in de 

commissie RWG (Ruimtelijke 
ordening, Wonen en Groen). Hier 
neem ik vooral het wonen en de 
daarbij behorende R.O. voor mijn 
rekening. Ik ben blij dat Nicole 
daarbij voor mij koos om haar met 
deze commissie te helpen. Maar het is 
wel een zware taak. Wonen en 
bouwen is moeilijk in de Provincie 
Utrecht, willen we ook nog natuur en 
recreatie, landschap en boeren-
bedrijven willen behouden. Dit 
hebben we de laatste jaren ook al in 
de gemeenteraad gemerkt. 
 
Dan ook nog iets praktisch: ik zal, 
naast mijn werk voor hulpdienst, 
gemeenteraad en nu dus provinciale 
staten niet meer het werk van de 
Organisatie Secretaris van de afdeling 
kunnen doen. Gelukkig hebben we 
andere kandidaten, maar dat zal door 
de afdeling in een ALV moeten 
worden bekrachtigd. Die ALV wil ik 
dan, samen met ons bestuur, 
gebruiken om met al onze leden, 
jullie dus, in discussie te gaan over 
het wonen en de woningbouw, het 
leven en de natuur in Zeist en onze 
provincie. Met jullie hulp (en 
natuurlijk van alle andere afdelingen 
in de provincie) kan ik zorgen voor 
een goede vertegenwoordiging in de 
provinciale staten. In ieder geval Tot 
Ziens op de komende ALV, meer info 
volgt nog. 
 
Pieter Wout  
 
NIEUW OP HET WEB: 
 
De SP zeist cursusdata 7 en 21 mei op de 
Minkelerslaan 36. 
 
Actie "Openheid over Irak" met onze caravan 
op Belcour. 
 
Steunpunt gehandicaptenzorg zoekt 
vrijwilliger 
 
27 jaar lid van de SP: lees die inspiratie! 
 
Wil je meer hierover weten of kun je niet op 
internet, bel met een van de bestuursleden.  

Provinciale staten 


