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Het 17e partij congres van de SP
Partijgenoten,
We wisten toen het kabinet viel
dat er flink werk aan de winkel zou
komen.
Het betekende namelijk dat er
snel achter de gemeenteraadsverkiezingen
tweedekamer
verkiezingen gingen komen.
Er werd bekend dat dit 9 juni
plaats
gaat
vinden.
Dat
betekende wel dat er een concept
verkiezingsprogramma moest
komen, dat het conceptverkiezingsprogramma in de
afdelingen besproken diende te
worden, dat er e v entuel e
wijzigingen die aangebracht
konden worden door de afdelingen
besproken moesten worden.
Dat er een kandidatenlijst moest
komen en dat uiteindelijk op het
congres de kandidaten lijst en een
verkiezingsprogramma vastgesteld
moest gaan worden.
Jullie hebben allen een uitnodiging
gehad voor de bespreking van het
programma en de kandidatenlijst.
Uiteindelijk hebben een achttal
leden hier aan meegewerkt.
Een viertal hebben onze punten
die we over het concept
verkiezingsprogramma ingebracht
bij de regioconferentie. Na de
regi oconferenti e volgde d e
bespreking van de nota van
wijzigingen.
Uiteindelijk zijn Neeltje van Holst,
David Tompot en Jan Voogdt als
afgevaardigden van de afdeling
Zeist naar het 17e Congres van de
SP gegaan.
Het was een inspirerend congres,
wel waren er 395 wijzigingsvoorstellen, maar een groot aantal
zijn gelukkig ingetrokken dus al
met al waren we redelijk op
schema voor de toespraak van
onze nieuwe lijsttrekker.

Onze nieuwe lijsttrekker Emile
Roemer dankte eerst Jan
Marijnissen
voor
zijn
voortrekkersrol in onze partij,
daarna dankte hij Agnes Kant voor
haar tomeloze inzet in de
afgelopen jaren voor de SP.
Agnes kreeg daarop een daverend
applaus en een staande ovatie van
de aanwezige congresgangers.
Emile nam in zijn toespraak de tijd
om ons te wijzen op het belang
van een goede campagne. We
hebben een goed programma, we
hebben de beste mensen op de
lijst nu moeten we nog aan de
kiezers laten weten dat een stem
op de SP de enige kans is dat het
socialer word in Nederland.
En dan, partijgenoten, komen wij
in beeld. Wij zijn degenen die de
boodschap van Emile moeten
overbrengen. Wij zijn degenen die
langs de deur moeten met het
foldermateriaal, op de markt
moeten staan. Bij jullie voor het
raam hoort een poster van de SP
te hangen, zeker toch als je op
een plek woont die opvalt.
Van jullie vragen we of je de
verkiezingsborden in de gaten wilt
houden of we overgeplakt of
verwijderd worden. Laten we met
de afdeling, en dat zijn er 230, er
voor zorgen dat de SP duidelijk
zichtbaar is in Zeist!
Meld je aan voor een activiteit!
Dat kan per telefoon, brief of mail.
Jan Voogdt: 030-6916968,
06-23038134,
javoogdt@tomaatnet.nl,
of Prinses Margrietlaan 289,
3708 WE Zeist

TomatoWout in de
Staten
In de statenvergadering van eind
April,heeft de SP gekozen om niet
mee te doen aan het circus van de
kerntakendiscussie.
Deze werkgroep moet een
gezamenlijk standpunt van alle
fracties in de Staten van Utrecht
voor elkaar krijgen. Dat gaat nooit
lukken, veel belangrijker is de
politieke discussie. Elke partij
heeft haar visie op provinciaal
bestuur. In ieder geval is de SP er
al klaar voor. Daar hoeven we
geen praatgroep voor in te stellen.
Een andere zaak is de aansluiting
van Houten op de snelweg. Het
zogenaamde Rijsbruggerwegtracé.
De provincie wil daarvoor een
inpassingsplan maken. Kortweg
betekent dit dat dan niet Houten
en Bunnik afspraken gaan maken,
maar dat de provincie dit gaat
bepalen. Zogenaamd provinciaal
belang, zo heet dat. De SP zegt
over
dit
inpassingsplan:
"Rijsbruggerwegtracé, Nee".
Opvallend in de statenvergadering
was dat, ondanks de naam
Inpassingsplan Rijsbruggerwegtracé, de coalitiepartijen nog wel
denken dat er uit het vervolgonderzoek een heel andere variant
kan komen. Dus niet de kwalijke
doorsnijding van het Kromme Rijn
landschap. Maar dan is de vraag
waarom
de
provincie
de
spierballen moet laten zien, want
een Houtense aansluiting op de
A27 (wat veel logischer is) zal echt
niet op bezwaren stuiten.
Ooit bedacht de VVD dat er een
mooie vinex-lokatie bij Bunnik kon
worden gebouwd, de weg zou dan
tevens toegangsweg tot Houten
worden vanaf de A12.
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Voor de meest actuele informatie:
surf naar http://zeist.sp.nl !
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De woningbouw is achterhaald, maar in
de statenvergadering werd de weg weer
een stuk meer waarheid.
Daar hielp de tegenstem van
GroenLinks, D66, PvdD en SP niet aan.
Pieter Wout Duquesnoy: “een slecht
plan provinciaal inpassen?. Neen, dat
past de provincie niet. De SP past dan
ook voor dit plan”.

Wake kamp Zeist
In de stromende regen waren ruim 50
mensen aanwezig bij de maandelijkse
wake.
Een wake, die zo'n beetje het thema
van de oneerlijkheid mee had gekregen.
Gijs Wildeman, voorzitter van de Raad
van Kerken Zeist/Soest, sprak over het
beleid ten aanzien van de vluchtelingen.
"Klinkeren is nog steeds mogelijk. Vele
gemeentes, zoals Utrecht, doen nog wel
aan noodopvang gewoon omdat het
nodig is. En dat terwijl de Nederlandse
wet het verbiedt".
Dit is die oneerlijkheid, net als het terug
sturen van mensen, die niet geduld
worden in hun eigen land.
Of die niets meer hebben.
"We shall overcome". Dat geeft nog
steeds aan dat er hoop is en
verbetering mogelijk is.
Dat werd ook duidelijk omdat veel
mensen spullen meegebracht hebben
voor Marianne uit Emmen. Opvang van
vooral Somaliers en dat gaat echt niet
zomaar.
En ook Peter Tersteeg vertelde zijn
verhaal. Over de oneerlijke behandeling
door de IND van Anjana en Sirjana.
Zonder goede, betrouwbare
behandeling kunnen deze meisjes niet
overleven.
Op de wake heeft de SP voor deze actie
ook weer handtekeningen opgehaald.
Op internet is de petitie te tekenen op
http://petities.nl/petitie/anjana-ensirjana-hebben-nederland-nodig
Pieterwout Duquesnoy

Het nieuwe
coalitieakkoord
27 april werd in de raadsvergadering
het nieuwe coalitieakkoord besproken.
Een samenvatting van de bijdrage van
de SP in de raadsvergadering was:
De eerste waarschuwing is aan de
nieuwe coalitiepartijen. het betreft een
uitspraak eerder op de avond van
afgetreden wethouder Berkhout. Hij
sprak bij het centrummanagement over
"uw geld". Hiermee doelde hij op "geld
van de raad". Ik zeg echter, laat deze
nieuwe coalitie NOOIT zeggen dat het
geld van de raad is, het is namelijk geld
van Zeist en van haar burgers.
Terug naar het coalitieakkoord.
Meer duidelijkheid zal voor 1 november
te zien zijn in het collegeprogramma.
Wel een tweetal voorbeelden van
misschien minder sociaal, namelijk het
knabbelen aan de WMO indicatie en de
bezuinigingen op de WMO.
Wat heel goed is zijn de
wijkwethouders, de vraag is of zij dan
ook echt spreekuur gaan houden in hun
eigen wijk? En heel mooi is dat alle 4 de
wethouders Zeister inwoners zijn en
geen "beroepswethouders". Ook heel
goed is dat de samenleving in alle
planmakerij een grote rol krijgt. Hierbij
wil de SP dan ook aandacht vragen voor
een belangrijk deel van die
samenleving, namelijk de clientenraden
van WSW, WMO en RSD. Laat hen,
gevraagd en ongevraagd, de raad ook
steeds van advies bedienen. HAAL ZE
ERBIJ!
Ook wat betreft wonen klinkt het
allemaal goed. Er wordt toch gesproken
van minimaal 31% sociale huurwoningen.

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

ORGANISATIESECRETARIS:
Jurien Veenhuis
Brugakker 3184
3704 LB Zeist
tel: 030-6994269

e-mail:
jurien@tomaatnet.nl

RAADSFRACTIE en
Lid Provinciale Staten:
Pieter Wout Duquesnoy
Ridderschapslaan 20
3703 SN Zeist
tel: 030-6959716 /

06-29430795
e-mail:
pieterwout@tomaatnet.nl

SP Hulpdienst
Zeist

Financien in dit akkoord. Er zal de
komende jaren weer meer geld in de
reserves worden gestopt. Er komt dus
weer te veel vet op de botten, zoals dat
door Jeanette de Jong en Jan Voogdt in
eerdere jaren al werd opgemerkt.
Een verslechtering dus, vooral voor hen
die het minder hebben.

De hulpdienst is een
vraagbaak voor mensen
die problemen hebben
met
uitkeringen,
regelingen en procedures.
Ook kunnen mensen
terecht die conflicten
Gelukkig is in het akkoord ook een item hebben met bijvoorbeeld
overgenomen
uit
het
S P hun huisbaas.
verkiezingsprogramma, namelijk de
80km/u op de A28 als maatregel tegen
fijnstof en vervuiling.
De volledige bijdrage is te vinden op
http://zeist.sp.nl

De Hulpdienst is
bereikbaar op:
Dinsdagavond
Tel: 030-6955384

