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Kerckebosch 
 
In de raadsvergadering van 24 
maart heeft de SP voor de 
uitgangspunten van het nieuwe 
bestemmingsplan voor Zeist 
Oost gestemd. Maar we zijn 
tegen de sloop van de flats in 
Kerckebosch.  
 
In de uitgangspunten voor het 
bestemmingsplan staat ook 
een boel goeds, wat we in 
Kerckebosch willen behouden 
voor de toekomst. 
 
In het (master)plan van het 
Kerckebosch staat beschreven 
hoe de wijk er over enkele 
jaren uit gaat zien, hoeveel 
mensen er gaan wonen, hoe 
hoog er wordt gebouwd, of de 
parkeerplaatsen overdekt zijn 
en natuurlijk wie het plan 
uitwerkt.  
 
Het uitwerken van dit plan en 
de realisatie wordt uitgevoerd 
door de  Wijk-Ontwikkelings-
M a a t s c h a p p i j  ( W O M )  
Kerkcebosch.  
Deze moderne constructie is 
een B.V. waarin de gemeente 
en De Seyster Veste ieder voor 
50% in zitten.  
Hoewel de provincie nog geen 
voorstander is van zo'n pps-
constructie, kiest de gemeente 
Zeist wel hiervoor.  
De gemeente plaatst zichzelf 
hiermee op afstand plaatst, de 
invloed van de volksvertegen-
woordiging op de wijk wordt 
dus kleiner. 
Wanneer een bewoner bij de 

raad aanklopt met vragen over 
zijn of haar wijk, kunnen we 
niet meer direct hierop 
reageren als raadslid.  
We kunnen via B&W  alleen de 
WOM vragen hier naar te 
kijken. Oftewel de WOM vormt 
een extra organisatielaag 
tussen de wijkbewoner en zijn 
of haar invloed op die wijk.  
De Socialistische Partij is dan 
ook tegen een WOM, die de 
burger en de raad op afstand 
zet en daarmee heeft de SP 
tegen dit project Kerckebosch 
gestemd.  
Een ander punt in dit plan is de 
sloop van de bestaande flats 
om plaats te maken voor 
nieuwbouw.  
Het plan Kerckebosch wordt 
vaak de moderne term 
duurzaam bouwen gebruikt; de 
SP vind de sloop van goede 
woningen niet wat je noemt 
duurzaam! 
 
De mosquito's 
 
Al enige tijd hangen er in het 
centrum van Zeist twee 
mosquito's*; een mosquito is 
een apparaatje dat een hoge 
toon uitzend die alleen 
jongeren onder de 25 jaar 
kunnen horen.  
De bedoeling is dan ook om 
jongeren op die plek te 
verjagen naar een andere plek. 
De Socialistische Partij zet 
liever andere middelen in om 
jongeren een andere plek te 
geven in de maatschappij.  
Overigens is het nog niet 
bekend of het ophangen van 

deze apparatuur 
legaal is.  
De SP steunde de 

motie om ze te verwijderen, 
maar de motie werd door de 
meerderheid van de raad 
verworpen. 
Helaas blijven de toonaan-
gevende apparaatjes nog even 
hangen. 
*) Eentje bij de Aldi en een bij 
de V&D op Belcour 
 
Het azijnhuisje (1850) 
 
Het huisje schuin achter het 
raadhuis is een van de eerste 
(azijn)fabriekjes van Zeist. 
Onder één dak, een fabriek en 
een woning, een typerend 
maar zeldzaam bouwwerk uit 
die tijd.  
De sloop en nieuwbouw 
(volgens het bestemmingsplan 
4de kwadrant centrum Zeist) 
achter het raadhuis brengt het 
voo r t bes t aan  van  he t 
azijnhuisje in gevaar.  
Al 2 maal eerder is er door de 
raad een besluit genomen over 
de bestemming van het 
azijnhuisje.  
De SP is voor het verplaatsen, 
maar de motie die dit zou 
mogelijk maken, heeft het niet 
gehaald.  
Voor de derde maal werd de 
raad het lot van het azijnhuis 
in de schoot geworpen. De SP 
kiest niet voor slopen maar 
voor handhaven. 
De meerderheid van de 
gemeenteraad heeft ingestemd 
met handhaven van het 
azijnhuisje. 
 
Bestemmingsplan 4de 
kwadrant Centrum 
Zeist 
 
De SP blijft tegen het 
b e s t e m m i n g s p l a n  4 d e 
kwadrant  

 

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

 
centrum; De SP ziet de nut en de noodzaak niet voor de bouw van een 
nieuw gemeentehuis. Tevens zijn we bang dat het eindbedrag voor de 
begroting van de financiën van dit gebouw nog niet in zicht is.  
De gemeente startte enkele jaren geleden met een voorzichtige 11 
miljoen en ging van 17 naar de actuele 20 miljoen.  
Hoewel wij wel enig nut kunnen inzien om alle diensten van de gemeente 
onder een dak hebben. Echt een grote noodzaak is dat ook weer niet. Ten 
eerste is de afstand (Slotlaan oversteken) maar enkele meters, ten 
tweede zijn we vaak meer electronisch met elkaar in contact dan dat we 
bij mekaar aan het bureau zitten. Voor zo'n plan heeft de SP geen 20 
miljoen belastinggeld over. 
 
Jeroen van Ravestijn 
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TomatoStaten 
 
Dat het in de provinciale staten allemaal om behoorlijk wat geld 
gaat, dat bleek weer bij de afgelopen vergadering. OK, ik moet 
toegeven, niet zo spectaculair als in Brabant. Daar gaat mogelijk 
het college van GS vallen, omdat ze koste wat kost de verkoop van 
Essent willen laten doorgaan. En laat het nu net de verdienste van 
de SP zijn om met nipte stemmen deze verkoop tegen te gaan. 
 
Goed, maar even terug naar Utrecht. Het feest is al voor 13 januari 
geplanned, maar de beslissingen moeten nog genomen worden. De 
vliegbasis Soesterberg gaat natuurgebied worden. De afgelopen 
vergadering heeft de staten dus ingestemd met de aankoop van 
vele miljoenen. En omdat dat geld naar defensie gaat heb ik aan de 
gedeputeerde gevraagd of dat geld dan toch niet in een JSF gaat 
zitten. "Gelukkig kan ik de SP gerust stellen" was het antwoord, 
"het geld gaat naar de basis in Gilze". De opluchting was zo groot 
bij deze CDA-gedeputeerde, dat we dachten dat hij ook blij was dat 
er geen JSF van werd gekocht. Maar dat bleek anders te liggen. 
 
Nu zijn we volop in debat over het plan voor de vliegbasis. Het gaat 
namelijk over tientallen miljoenen en die moeten verdiend worden 
met huizen te bouwen. Op dit moment zijn er 450 geplanned, 
allemaal dus op het terrein van de basis. En of dat nu zo'n heel 
goed plan is? Dat vraag ik me af. Gelukkig zijn de ergste 
megalomane plannen van tafel, maar er kan nog van alles 
gebeuren. Maar het bestuur heeft alvast beslist "het feestje wordt 
al ingezet dus de beslissing is vrijwel zeker". 
 
Pieter Wout  

Grap van de maand: 
 
Het beoogde “cordon sanitaire” rond de PVV is voor Wilders zijn 
eigen bestwil: 
 
Kan hij eindelijk weer eens alleen naar de wc! 


