Partijgenoten,
toen ik in 1999 bij de gemeenteraad van
Zeist betrokken werd, werd ik bekend met
het fenomeen BRU.
BRU staat voor Bestuur Regio Utrecht. Het is
ook
een
niet
democratisch
gekozen
bestuurslaag, die zich beweegt tussen de
gemeentes en de provincie.
Het dagelijks bestuur van de BRU bestaat uit
burgemeesters en soms wethouders van de
deelnemende gemeentes. Het algemeen
bestuur
bestaat
uit
leden
uit
de
gemeenteraden
van
de
deelnemende
gemeentes.
Hoe komt het BRU nu aan geld? Van de
deelnemende gemeentes!
Waar geven zij geld aan uit? Aan projecten
die de gemeentes zelf mogen aanbrengen.
Soms krijg je dan als gemeente nog een deel
uit die (lees van je eigen geld) BRU pot.
Al sinds de tijd dat we als SP deel uit maken
van de Gemeenteraad van Zeist, ageren wij
tegen dit BRU, en telkenmale hebben we
aangegeven dat wat ons betreft het BRU mag
ophouden te bestaan.
Welnu, ons pleidooi lijkt te worden gehoord.
Het BRU houd op te bestaan. Taken gaan
weer terug naar de provincie en of de
gemeentes.

Belcour, het wordt
al warmer
Nou, neen dus. De laatste zaterdag van april,
vlak voor koninginnedag was niet echt warm.
Maar werd wel warm door de vele discussie
over het net aangenomen kattenbak-akkoord
(ook wel kunduz-akkoord) van VVD, CDA, CU,
GL en D66. Neen, dat moesten we als SP
Zeist ook op Belcour toegeven, de SP heeft
niet meegedaan met dit akkoord. Onder
andere omdat we als SP niet zo vast zitten
aan het dictaat van de 3%. In dit soort tijden
moet je niet de begrotingsregels leidend laten
zijn en daarom slechte beslissingen nemen
voor de economie. En dat leverde wel fijne
discussies op en gesprekken met het
winkelende publiek.
Uiteraard was er veel aandacht voor het
weghalen van de bushaltes in de diverse
wijken van Zeist. Zie het stuk van Jan
Voogdt. We hebben heel wat handtekeningen
opgehaald.
Dit zijn de onderwerpen waar mensen zich
boos over maken. "Waarom doen die
bestuurders dat? Het is te gek voor woorden,
juist mensen die slecht ter been zijn moeten
nu veel verder lopen naar een bus".
En ja, als je dan toch de mensen in zo'n
gesprek kunt betrekken, dan komen er ook
andere verhalen. En kunnen we ook zeggen
dat actievoeren dus wel helpt. "maar het
beste is natuurlijk als u, bijvoorbeeld op 12
september, maakt dat de SP groot wordt" zei
Annemieke Pluijgers, bestuurslid van de
Zeister SP. "Wij willen u dan ook symbolisch
deze folder met daarbij een zaadje voor een
tomaatplant aanbieden. Inderdaad, laat de
tomaat
groeien
en
wordt
ook
lid".
Nu nog enkele maanden tot 12 september. Ik
vindt het altijd fijn om campagne te voeren in
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In Zeist-West zijn dat de Grote Koppel,
Nijenheim, Koppelweg, de Sluis en de Dreef/
Krommerijnlaan.
Het gaat dan verder in de Verzetswijk met de
halte Verzetslaan, Vrijheidsplein Johannes
Postlaan. Dan de haltes aan de Burgemeester
Patijnlaan, van der Merschlaan, Jacob van
Lennepplein, Berkenlaan, Kritzingerlaan. In
Kerkebosch willen ze niet meer stoppen op de
Graaf Adolflaan en Prinses Margrietlaan 235.
Voor Bunnik Odijk en Werkhoven moeten we
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Mooi zou je zeggen, maar..... Het BRU regelt
tot op de dag van vandaag ook het OV in de
deelnemende
gemeentes.
En
als
afscheidscadeau presenteert het BRU ons nog
een bezuiniging op dat OV in de provincie.
Dat houd in dat er bushaltes worden
wegbezuinigd, dat er met name in de stad
Utrecht minder frequent stadsbussen gaan
rijden, en......dat we per 1 januari 2013 meer
moeten
gaan
betalen
voor
het
OV.
Dus.........minder bus voor meer geld!

nog even kijken naar de gevolgen.
Wil je al je protest laten horen teken dan de
petitie op www.1voorOV.nl of teken op de
handtekeninglijst waarmee we elke laatste
zaterdag van de maand mee op de markt
staan. Wil jij voor je eigen buurt of wijk zelf
handtekeningen ophalen laat mij dat dan
even weten.

TRIBUNE ZEIST

BRU WEG, BUS WEG?
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een wat warmere tijd dan rond januari/februari. Dus het kan zeker nog een warme
zomer worden.
Wij zullen als Zeister SP hard aan het werk gaan. Er staat ook veel te winnen. Dus
iedereen, die ook zijn steentje wil bijdragen, meld je aan bij Jan Voogdt, onze
voorzitter.
Er komen weer ZO-kranten, het tegengaan van de sluiting van bushaltes
(1voorOV.nl) heeft onze aandacht nodig en uiteraard gaan we campagne voeren
voor Emile,
Doe ook mee!

Pieter Wout Duquesnoy 030-6959716

Regioconferentie SP 14 april
Zaterdag 14 april is in Utrecht de regioconferentie van de SP gehouden. In aanloop
naar het landelijk congres in juni is hier gesproken over wat verschillende
afdelingen binnen de regio Utrecht vinden van het congresstuk “1 voor allen”, en
over waar vanuit de regio nog aanvullingen op dit stuk zijn. Voor de SP Zeist werd
door alle onderwerpen heen vooral duidelijk dat het nu tijd is voor actie. In het
hele land, in de regio, maar ook in Zeist.
Want het is tijd voor verantwoordelijkheid, en voor hernieuwd vertrouwen, zoals
Emile Roemer dit gisteren omschreef in de tweede kamer. Nederland heeft genoeg
van de politieke vergaderingen en onderlinge bijeenkomsten. Burgers willen daden
zien van de politiek. Zij willen zien dat wij onze verantwoordelijkheid nemen. Het
vertrouwen in de politiek is tot een minimum gedaald. En de gebeurtenissen van
afgelopen week hebben daar natuurlijk meer dan ooit aan bijgedragen.
De peilingen laten het glashard zien: het vertrouwen in het gedoogde rechtse (en
inmiddels demissionaire) kabinet is weg. Maar nog belangrijker: de SP groeit. En
ook in Zeist groeit de SP. Meer en meer Zeistenaren spreken zich uit voor een
socialere buurt. Voor goed openbaar vervoer. Voor actie. En actie, dat is waar wij
als SP goed in zijn. Niet praten, maar doen! Juist nu, in tijden van crisis, van
onzekerheid.
De regio vindt het in elk geval tijd voor persoonlijk contact met burgers, met een
enthousiaste insteek.
En SP Zeist onderstreept dit: de SP is 1 voor allen! Juist nu.
P.S. We staan bijvoorbeeld elke laatste zaterdag van de maand met een caravan
op de Belcour. Kom daarom langs en vertel ons uw mening, uw verhaal!
De maand april op de website van SP Zeist:
Een goed bericht is de verandering bij de zorgorganisatie Charim. Nu heeft de
nieuwe interim-directeur van Charim, die schoon schip maakt van bestuur en
toezicht, deze aanklager en de SP (zowel landelijk, Renske Leijten, als lokaal, de
Zeister SP fractie) bedankt dat ze voor de goede zorg zijn opgekomen. En is er
dus een verbetertraject ingezet. We blijven uiteraard allert, maar toch fijn dat
gezamenlijke actie tot een resultaat leidt.
De verspilzucht van de gemeente Zeist blijkt uit het feit dat er 840 euro per
persoon van het belastinggeld wordt opgebruikt door het college van B&W om
naar het jubileumfeestje van de VNG te gaan. De motie van de SP om hier paal en
perk aan te stellen werd alleen gesteund door twee andere kleine
oppositiepartijen. Belachelijk veel geld, terwijl overal bezuinigd moet worden.
Ook aandacht voor een ander "feestje", het 25.000 voedselpakket wordt verstrekt
door de voedselbank in Zeist. Het is uiteraard goed dat de voedselbank er is. Maar
de SP vint wel dat de rijke gemeente Zeist zich moet schamen dat er al 5 jaar een
voedselbank actief moet zijn. Dit is het resultaat van de neoliberale kabinetten.
Hopelijk krijgen we op 12 september een ommezwaai.
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SP Hulpdienst
Zeist

De hulpdienst is een
vraagbaak voor mensen
die problemen hebben
met
uitkeringen,
regelingen en procedures.
Ook kunnen mensen
terecht die conflicten
hebben met bijvoorbeeld
hun huisbaas.

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

