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Voor de meest actuele informatie: 
surf naar http://zeist.sp.nl ! 

Vorige maand heeft iedereen een 
enquête gekregen en daarvan zijn 
er een heel aantal teruggestuurd. 
 
Uiteraard wordt iedereen die heeft 
meegewerkt bedankt voor de 
moeite! 
 
Voor ik over ga tot het trekken 
van conclusies eerst even wat 
cijfertjes: 
 
Terugontvangen exemplaren: 93 
(ca 35% van de uitgestuurde 
formulieren) 
 
Leest u het inlegvel: 64x altijd 
 
Kijkt u wel eens op onze 
website:meer dan de helft 
nauwelijks of nooit! 
 
Is de informatie op de site helder: 
van de mensen die wél regelmatig 
kijkt zei op één na iedereen JA 
(pff, dat scheelt weer). 
 
Zou de website de functie van het 
inlegvel kunnen overnemen: 60% 
JA (hele kleine voorsprong) 
 
Wat zou u doen: opheffen of laten 
bestaan? 55% opheffen (minieme 
meerderheid) 
 
Wilt u het inlegvel blijven 
ontvangen? 50% JA! 
 
Door de JA stemmers zijn diverse 
argumenten aangevoerd: Geen 
beschikking over pc/internet; 
lezen vanaf papier nodigt uit, 
vanaf een scherm niet; inlegvel 
krijg je aangedragen, op het web 
moet je aktief zoeken; etc. 
 
Ook werd er door sommige JA 
stemmer gezegd dat ze het 
inlegvel niet per sé op papier 

hoeven te ontvangen, per email 
zou ook goed zijn. 
 
Onder de NEE stemmers waren 
verrassender argumenten te 
vinden.  
Dit varieerde van “Er staat toch 
nooit iets interressants in” tot 
“Weet niet, gaat altijd onmiddellijk 
bij het oud papier”. 
En een hoop daar tussen in. 
 
Ook waren er mensen die vonden 
dat het inlegvel opgeheven moet 
worden, maar zelf wilden ze het 
WEL blijven ontvangen! Nou vraag 
ik je! 
 
Voor iedereen die zegt voldoende 
te hebben aan een digitaal inlegvel 
is er nu al goed nieuws: ALLE 
inlegvellen die ooit in de afdeling 
Zeist zijn verschenen staan op de 
site!  
Ze stonden er al een tijdje, maar 
wellicht wat verborgen. Vanaf nu 
is er in het hoofdmenu (linker 
kantlijn) een aparte optie 
“inlegvellen”.  
Alle inlegvellen zijn PDF formaat. 
 
Hetgeen ook betekent dat zodra er 
een nieuwe Tribune uitkomt er ook 
een nieuw inlegvel te vinden is! 
 
Iedereen die heeft aangegeven het 
in legvel  te wi l len bl i jven 
ontvangen zal iedere maand een 
geprint exemplaar krijgen, de rest 
zal zijn/haar toevlucht moeten 
zoeken op onze website. 
 
Op deze manier hopen we 
iedereen te geven waar men 
behoefte aan heeft én de 
hoeveelheid papier die we 
maandelijks gebruiken aanzienlijk 
te verminderen. 
 

Ben Wiegers 
Tribuneregelaar 
 

26 april was er weer Partijraad. 
Pieter Winsemius, voormalig VVD-
minister, was als gast gekomen en 
sprak vol passie over “vertrouwen 
in de buurt”. 
 
Winsemius is ook een man van de 
praktijk en spreekt liever over 
buurten ipv wijken. “Wat er in de 
kwetsbare buurten eerst nodig is, 
is het herstel van orde”, zegt 
Winsemius. “Het moet er weer 
veilig zijn en leuk en schoon. Er 
moet ruimte zijn waar jongeren 
kunnen spelen en mensen de 
straat weer op kunnen: dus juist 
“samenscholen”!” 
 
Winsemius meent dat het juist 
met een deel van onze aanhang 
moeilijk gaat. 
Ze hebben niet langer het gevoel 
dat de buurt nog van hen is en als 
er teveel problemen zijn, dan 
keren deze mensen zich naar 
binnen, en dus van hun buurt af.   
In buurten zijn dus groepen 
mensen waarmee het niet zomaar 
vanzelf goed gaat. Wij moeten de 
mensen helpen om de buurt weer 
te vitaliseren. 
 
Wie zich daarmee bezig houdt 
met, moet zich ook bezig houden 
met het onderwijs.  De scholen 
zijn erg  belangrijk en zijn vaak de 
enige ankerplaats voor jongeren. 
Wat jongeren nodig hebben is 
structuur en empathie om zo 
schooluitval tegen te gaan. Regels 
en grenzen aan de ene kant, en 
begrip aan de andere.   
 
Aan het eind van de partijraad 
sprak ook Jan Marijnissen over het 
thema buurten. 
  
Het beleid van Vogelaar werkt 
niet. Het gaat niet om ideeën die 
van bovenaf opgelegd worden, 
maar om de samenwerking van 
onderaf, tussen gemeente,  

HET LAATSTE INLEGVEL? PARTIJRAAD 

VERVOLG OP PAGINA 2 



Pagina 2 

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: 
Annette Melse 
Bergweg 52 
3707 AD  Zeist 
tel: 06-40353853 
e-mail: amelse@sp.nl 
 
ORGANISATIE- 

SECRETARIS: 
Jurien Veenhuis 
Brugakker 3184 
3704 LB  Zeist 
tel: 030-6994269 
e-mail:  
jurien@tomaatnet.nl 

RAADSFRACTIE: 
Jan Voogdt 
Pr. Margrietlaan 289 
3708 WE Zeist 
030-6916968 
(na 18.00 uur) 
javoogdt@tomaatnet.nl 
 
Lid Provinciale Staten: 
Pieter Wout Duquesnoy 
Ridderschapslaan 20 
3703 SN  Zeist 
tel: 030-6959716 /  
06-29430795 
e-mail:  
pieterwout@tomaatnet.nl 

verhuurders en eigenaren, en de 
bewoners. De menselijke maat moet 
terug. 
 

Wat gaan wij doen?  
 
In mei verspreiden we (landelijk) weer 
huis aan huis een miljoen ZO-kranten 
en stellen we meteen vragen aan de 
mensen: hoe het gaat in de buurt en 
wat er moet veranderen.  
 
Daarmee heb je dan tienduizenden 
mensen geënquêteerd.  
Dan bereik je niet veertig maar 
vierhonderd wijken! 
 
Ook in Zeist gaan we de krant  
aanbieden onder de noemer:  
 

“buurten in de wijken”. 

 
Annette Melse 
 
 
 

S.O.S. (Sloop Op  
S c h a e p m a n l a a n ) .  
 
De woningcorporaties hebben een plan 
verzonnen om nieuwe huizen te bouwen 
tussen v Reenenlaan (GERO-fabriek) en 
de Schaerweidelaan. Daar precies 
middenin ligt de Schaepmanlaan. En 
daar zouden dan, om dit plan te laten 
lukken, de huizen gesloopt moeten 
worden. Volgens de Seyster Veste was 
alles in prachtig overleg met de 
bewoners (van de Schaerweidelaan?) 
en was iedereen voorstander van dit 
grootse plan. Ook De Kombinatie en de 
R.K. Woningbouwvereniging staan te 
trappelen om te beginnen. Dit werd ook 
uitgedragen tijdens een informatie 
avond voor de gemeenteraad. Want er 
moet natuurlijk wel een toestemming 
komen van de raad. Er zullen tuinen en 
gebouwen gesloopt worden en het 
stratenplan veranderd.  
 
Jan en ik hebben contact opgenomen 
met SP leden in de Schaepmanlaan en 
met hen, en met de bewoners-
commissie hebben we een heel 
leerzaam gesprek gevoerd. Slopen van 
die huizen, belachelijk. Het grootste 
deel van de bewoners is tegen. "Laat ze 
maar eens wat doen aan het groot en 
klein onderhoud", was de melding, "de 
hu i zen  z i jn  bouwtechn i sch  in 
uitstekende staat." Ook hebben heel 
veel bewoners aan hun huis allerlei 
verbeteringen aangebracht.  

Dit is dus nog geen gelopen race. De 
bewonerscommissie heeft een brief 
geschreven naar de gemeente. Hierop 
zal de SP-fractie reageren, zo is er nu in 
eerste instantie afgesproken.  
 
Met die brief kan de SP fractie het 
probleem aankaarten in de raad en 
hebben we de mogelijkheid, samen met 
de bewoners, ook de andere fracties 
allert te hebben.  
 
D i t  w o r d t  n o g  v e r v o l g d .  
 
Pieter Wout  
 

Scholing Heel de Mens 
 
Partijgenoten, 
 
Op het congres van vorig jaar is 
besloten om in afdelingen meer te doen 
aan scholing. 
 
In iedere afdel ing is  er  een 
scholingsbegeleider aangesteld en er is 
een 11-tal cursussen die van 2008 tot 
eind 2009 lopen. In totaal is het een 
groep van 30 leden, en de opkomst is 
goed te noemen.  
 
In maart en april hebben de eerste 
twee avonden al plaatsgevonden. 
 
Op de tweede cursusavond hebben we 
met elkaar gesproken over democratie. 
Democratie in alle geledingen, in de 
afdeling, in de partij, gemeente, op 
landelijk nivo. 
 
 
Scholingsbegeleider Jan Voogdt,  
030-6916968  
mailen mag ook 
javoogdt@tomaatnet.nl 
 
 
 

SP-caravan op Belcour 

Iedere laatste zaterdag van de maand 
staat de Zeister SP-caravan op Belcour. 

Heeft u een vraag aan de SP, dan is dit 
een mooie gelegenheid om deze te 
stellen. 11—14 uur. 


