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Regioconferentie: een goede dagbesteding 

Samen met een paar andere afdelingsleden ben ik zaterdag 16 
april naar de regioconferentie geweest. 
Mijn motivatie om te gaan lag in het feit dat ik meer mee wilde 
denken over de economische vizie van onze partij. 
In het ochtenddeel ging het vooral over interne aangelegenheden 
met name de evaluatie van de provinciale verkiezingen. Positief 
was dat alle afdelingen die aanwezig waren winst hadden geboekt 
tov de verkiezingsresultaten van vorig jaar bij de 
gemeenteraadsverkiezingen. 
Verder is er gesproken over een goede samenwerking tussen de 
Statenfractie en de afdelingen. 
 
In het middagdeel ging het dan gebeuren.  
De economie stond op het programma, hoe de crisis te 
bestrijden. 
Harry van Bommel hield een inleiding op basis van de 
scholingskrant die over dit onderwerp gaat. Daarna discussie.  
We zijn het er over eens dat de rijken de crisis moeten betalen, 
die ze veroorzaakt hebben. 
Over hoe dat moet gebeuren was wel discussie. Al eerder was me 
opgevallen dat de democratisering van de economie niet hoog op 
onze agenda staat. Wel meer bevoegdheden voor de 
ondernemingsraad e.d. maar daar hebben we het niet prominent 
over. De nadruk ligt op het bestrijden van wat er door Rutte’s 
rampenteam en Europa op ons wordt afgestuurd.  
Ik begrijp dat wel, maar ik denk zelf dat juist een deel van het 
probleem zit in het feit dat werknemers nog steeds te weinig 
controle over de producite hebben. Bankdirecteuren hebben 
graaiers kunnen worden, omdat ze niet gecontroleerd 
werden.  Voor mij hoort meer controle door werknemers dus wel 
degelijk bij maatregelen om de crisis te bestrijden. 
  
Als we het perspectief van een socialistische economie kwijtraken 
dan zijn we bezig de gevolgen van het kapitalisme te verzachten. 
Daar is niets mis mee, maar dan zijn we gewoon een 
sociaaldemocratische partij. En die hebben we al in de vorm van 
de PvdA. 
Toch noemde Harry van Bommel de SP een sociaal democratische 
partij, ietwat verbazend vond ik dat wel. 
Het laatste deel van de middag werd besteed aan het uitwisselen 
van gedachten en voorbeelden van acties, die gevoerd kunnen 
worden om te laten zien dat we alternatieven voor de crisis 
hebben. 
 
Jan Achterberg 

Een asbest-pasen in 
Zeist?  

 
Voor de paasdagen was er 
opeens groot nieuws want er 
was asbest gevonden in de 
groenstrook bij Vollenhove.  
 
En dan zie je wat voor 
machinerie in gang wordt 
gezet. Terecht, want losse 
asbestvezels zijn een groot 
gevaar voor de gezondheid. En 
het ergste is dat je er niet 
meteen ziek van wordt en dan 
met een kuurtje je weer beter 
wordt.  
 
Neen, asbest veroorzaakt een 
bepaalde vorm van kanker. 
Eentje, die soms pas na 30 jaar 
na de besmetting onstaat en 
die dodelijk is.  
 
Alle reden om voorzichtig met 
kapotte stukken asbest om te 
gaan. 
En dat viel me dan wel op, 
want de SP werd vrijwel op 
hetzelfde moment gebeld door 
een lid, die vanuit zijn 
achtertuin ook een asbest-
sanering zag. En hij vond dat er 
toch wel erg gemakkelijk daar 
werd omgegaan.  
 
Jan Voogdt en Pieter Wout 
Duquesnog zijn dan ook gaan 
kijken hoe het erbij stond.  
 
Toen viel op dat maar een deel 
van het terrein goed was 
afgezet, de verzamelcontainer 
bijvoorbeeld was gewoon vrij 
toegankelijk. iedereen kon dit 
ding open maken.  
En het ergste was dat ze juist 
deze sanering nu deden omdat 
er eerder Vervolg op pag. 2 
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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 en 
Lid Provinciale Staten: 
Pieter Wout Duquesnoy 
Ridderschapslaan 20 
3703 SN  Zeist 
tel: 030-6959716 /  
06-29430795 
e-mail:  
pieterwout@tomaatnet.nl 

brand was gesticht op het terrein.  
Dus er is weldegelijk gevaar voor vandalisme. Ik zou zeggen dat ze dan 
toch wel wat voorzichtiger omgaan met die rotzooi.  
 
De volgende dag ben ik gaan bellen, o.a. met de Seyster Veste (de 
eigenaar van de woningen aan de Schaerweijdelaan). Maar zij niet en ook 
andere instanties niet, niemand kon antwoord geven over wie daar de 
uitvoer deed en wie ik kon benaderen.  
 
Later gelukkig nog wel gebeld door de Seyster Veste en samen met een 
manager en het uitvoerende bedrijf hebben we na het weekend nog een 
inspectie gehouden. Het werk was toen al wel klaar, maar toch was de 
container nog steeds open.  
Inmiddels was het asbest wel in plastic verpakt. En bij het rondje vonden 
we nog enkele losliggende stukken. Erg slordig. 
 
Bij de L-Flat op Vollenhove was ondertussen ook enige paniek. Dat had te 
maken met het schoonzuigen van de ventilatiekanalen.  
Het was bekend dat een deel van de ventilatiekanalen asbest bevatten in 
de wanden. Bewoners en werklieden vroegen zich dan ook af welke 
gevaren ze liepen.  
Hier was de corporatie, de Kombinatie in dit geval, direct bereidt om uitleg 
te geven aan de SP. Er was al onderzoek ingesteld en het wachten was op 
de laatste resultaten. Ook de werkzaamheden zouden worden aangepast. 
Toch bleef de zorg van de bewoners.  
 
Direct na de pasen hebben we als SP delegatie dan ook een gesprek gehad 
met de Kombinatie en de verantwoordelijke mensen voor het project. Toen 
wist men ons ook te vertellen dat er geen asbest gevaar is, alle metingen 
waren negatief. Wat vooral ook heel goed was dat De Kombinatie gewoon 
duidelijk aangaf dat je bij 1 contactpersoon terecht kunt. Deze is gemeld 
in de nieuwsbrieven en staat met naam en foto op de website. Zodat er 
nooit meldingen "kwijt" kunnen raken. Deze man is verantwoordelijk en 
iedereen in het project moet naar hem rapporteren. 
 
Wel hadden we nog een asbest-appeltje met de Kombinatie te schillen. De 
platen op gallerij en balkon, die de scheiding zijn tussen de voordeuren, 
zijn ook asbesthoudend. Op zich is dat geen direct probleem. Als de platen 
kapot zijn kan dat wel een gevaar opleveren en de SP had van twee 
mensen gehoord dat ook kapotte platen overgeschilderd werden. Ton 
Witteman, asbest expert, wist ons te vertellen dat het bewerken (en dus 
ook schilderen) van kapot asbest verboden is.  
Gelukkig gaf de Kombinatie toe dat dit niet de goede wijze van handelen 
is. De schildersfirma zal dan ook hierop gewezen worden. Kapotte platen 
worden weggehaald en vervangen door andere platen. En worden dus niet 
meer overgeschilderd. En bij de flats, waar het wel is gebeurd zal dit ook 
worden opgelost. 
 
Zo geeft de reactie van De Kombinatie toch wat meer vertrouwen dan die 
van de Seyster Veste. Asbest is nog steeds een groot gezondheidsrisico. 
Vooral omdat in het jaarplan van de gemeente helemaal geen geld is 
vrijgemaakt voor asbest-onderzoek en -sanering, was de SP in de 
gemeenteraad al heel sceptisch. De bovenstaande verhalen hebben 
aangegeven dat iedereen er steeds zeer allert op moet zijn en dan ook 
meteen goede maatregelen wil treffen.  
De SP prijst dan ook die bewoners, die snel de SP op de hoogte hebben 
gebracht zodat wij onze controlerende rol goed konden uitoefenen. 
 
Pieter Wout 


