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Regeren is vooruit zien.  
Dit is zo’n uitspraak die 
een ieder van ons wel 
kent. 
En......... Het is nog waar 
ook! 
 
We zitten inmiddels weer 
bijna halverwege 2004. 
Als je dan bedenkt dat de 
SP afdeling Zeist dit jaar 
al 10 jaar bestaat, dan 
krijg je wel het gevoel 
van “de tijd die zo snel 
voorbij gaat”. 
We begonnen als een af-
deling die eigenlijk de 
halve provincie Utrecht 
omvatte, In 1998 ging de 
Bilt onafhankelijk van 
Zeist aan het werk, in 
1999 is Amersfoort zelf-
standig geworden. In 
2000 hebben wij Soest en 
Soesterberg aan Amers-
foort “gegeven”, dus 
strekte de afdeling Zeist 
strekte zich toen “slechts” 
uit van Zeist tot aan Vee-
nendaal. In 2003 is de af-
d e l i n g  H e u v e l r u g-
Krommerijnstreek uit de 
afdeling Zeist ontstaan. 
Deze omvat de dorpen 
Elst, Driebergen, Doorn, 
Maarn, Langbroek, Co-
then, Wijk bij Duurstede, 
Leersum en Amerongen. 
 
De afdeling Zeist is dus 
nu nog Zeist (waarin na-
tuurlijk Austerlitz, Den 
Dolder, Bosch en Duin en 
Huis ter Heide), Veenen-
daal, Rhenen, Renswou-
de, Overberg en Wouden-
berg. De ontwikkelingen 
gaan door en als alles 

goed gaat hebben we in 
juli of uiterlijk september 
er weer een nieuwe afde-
ling op de Utrechtse Heu-
velrug, namelijk de afde-
ling Veenendaal, die dan 
Rhenen en Renswoude 
onder zijn hoede mee-
neemt. En last but not 
least, wellicht kunnen we 
Woudenberg nog onder-
brengen bij Amersfoort 
zodat we een compacte 
afdeling hebben die bin-
nen de gemeentegrenzen 
blijft. Een afdeling in een 
gemeente van redelijke 
omvang waar veel ge-
beurt, en waar er veel op 
het spel staat. 
 
Denk aan de verhouding 
tussen hier willen wonen 
en het groen in onze ge-
meente, denk ook eens 
aan de verhouding tussen 
het aantal woningen in de 
sociale huursector versus 
de duurdere koopwonin-
gen. Tel daar bij op dat 
men wijken wil herstruc-
teren (lees slopen) en dat 
men daar met het argu-
ment komt dat de duurde-
re koopwoningen nodig 
zijn om de sociale huur-
woningen te bekostigen. 
Dat terwijl de corporaties 
stikken van het geld!  
Wat te denken van presti-
geprojecten van de meer-
derheid van onze gemeen-
teraad, die op zijn zachtst 
gezegd niet bepaald in de 
richting van SP gaan. De 
invoering en de uitvoering 
van de Wet Werk en Bij-
stand en de daarmee ge-

paard gaande plannen 
voor een Regionale Socia-
le Dienst (R.S.D.). Een 
voortrekkersrol in die R.
S.D moet onze Sociale 
Dienst nemen. En juist die 
lokale Sociale Dienst 
kampt al jaren met achter-
standen en stond jaren in 
de top van slecht functio-
nerende sociale diensten 
in Nederland.  
 
Dit alles, partijgenoten, 
vereist een alerte afdeling. 
Een afdeling die de vinger 
aan de pols moet hebben 
voor zaken als jeugd en 
jongeren, verkeer en ver-
voer, milieu, bouwen en 
groen, ouderenbeleid 
maar ook de gemeentelij-
ke organisatie. Een afde-
ling die ook luistert naar 
signalen uit de kernen 
Austerlitz en den Dolder 
(liefst in de vorm van een 
vertegenwoordiger al-
daar). En dat, partijgeno-
ten, is nogal wat. Jullie 
snappen ook wel dat het 
bestuur en raadsfractie dit 
niet allemaal kunnen be-
happen. Zonder verster-
king zullen we ons moe-
ten concentreren op een 
aantal speerpunten. Dan 
moeten we dingen laten 
liggen en dat is jammer. 
De personen die nu voor-
aan lopen in onze afdeling 
zijn ook beperkt in hun 
tijd, die ze kunnen inzet-
ten voor de partij, zij 
moeten ook nog hun da-
gelijks brood verdienen, 
zij hebben ook hun hob-
by’s en relatie’s.  
 
Eind juni is er een feest 
omdat we 10 jaar be-

staan. 
Jullie zijn allemaal uitge-
nodigd, dat is duidelijk 
(datum en tijd volgen 
nog !!) En laten we daar 
nou eens met elkaar van 
gedachten wisselen over 
hoe we met zijn allen de-
ze afdeling in ieder geval 
de komende 10 jaar kun-
nen laten uitgroeien tot 
een rotsvaste afdeling. 
Regeren is vooruit zien, 
dat was al gezegd. Tijd 
vliegt, laten we niet ver-
geten dat er in 2006 de  
gemeenteraadsverkiezin-
gen zijn. We gaan er van 
uit dat we weer meedoen, 
dus moeten we kandida-
ten hebben voor de kies-
lijst.  
Maar veel belangrijker: 
we zullen aanwezig moe-
ten zijn op straat, tussen 
de mensen en dus zullen 
we alles in het werk moe-
ten stellen om dat te reali-
seren. Daar hebben we 
elkaar voor nodig, alleen 
dan kunnen we dit tot een 
succes laten worden. Het 
moet niet zo zijn dat een 
paar mensen in de afde-
ling al het werk moeten 
doen en daardoor de kans 
lopen “af te branden”. Dat 
mogen we niet laten ge-
beuren. Let wel, vele han-
den maken licht werk. Of 
je nu je eigen wijk elke 
maand van Tribunes wilt 
voorzien, of je geregeld 
wilt folderen, of je onder-
zoek wilt doen, of je in de 
steunfractie wil meedoen, 
Of je je wil inzetten bin-
nen een werkgroep, of je 
zelfs bestuurslid of raads-
lid wilt worden. Wellicht 
heb je goede ideeën en 
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denk je “dat ze daar als 
fractie of bestuur nog niet 
aan hebben gedacht”. 
Misschien ben je grafisch 
erg goed of kun je een 
goed stuk schrijven, heb 
je ervaring met de pers, 
noem het maar op!  
Wij willen dit van je we-
ten! Wij willen van jouw 
kennis, van jouw inzet en 
mogelijkheden gebruik 
kunnen maken om een 
betere afdeling te hebben. 
We hopen dan ook zoveel 
mogelijk mensen op ons 
10-jarig bestaansfeest te-
gen het lijf te lopen.  

Na zo’n tien jaar lang be-
trokken geweest te zijn 
als bestuurslid van onze 
afdeling heeft onze pen-
ningmeester Pieter de 
Pree ons te kennen gege-
ven zijn functie als be-
stuurslid te willen opzeg-
gen. Daar werk en andere 
omstandigheden een groot 
beslag op zijn tijd leggen 
vind hij dat hij naar zijn 
eigen zeggen zijn functie 
onvoldoende aandacht 
kan geven. Hij heeft ons 
dan ook een vervanger te 
zoeken.  
Pieter blijft uiteraard wel 
lid van onze partij en af-
deling!  
 
Pieter namens het bestuur 
en ik durf rustig te zeggen 
namens alle leden in de 
afdeling hartstikke be-
dankt voor wat je al die 
jaren als penningmeester 
en opperplakker voor on-
ze afdeling hebt gedaan. 
 
Pieter het ga je goed !! 
 
 
Jan Voogdt 
 

Op zaterdag 8 mei vond 
in Utrecht weer de half-
jaarlijkse regioconferentie 
van de SP plaats.  Afge-
vaardigden van alle afde-
lingen uit de provincies 
Utrecht en Flevoland wa-
ren voor die dag uitgeno-
digd om de voorzitter van 
de statenfractie van ‘hun’ 
provincie te ondervragen 
over datgene wat de SP-
fractie in de provincie al-
lemaal heeft gedaan 
‘namens’ de afdelingen. 
 
 Ton Witteman, voorzitter 
van de SP-Statenfractie in 
Utrecht, had veel vragen 
te beantwoorden, over po-
litieke kwesties (zoals het 
plan voor een baggerstort-
plaats bij Amersfoort, 
over vage, onduidelijke 
termen die in het aan allen 
ter voorbereiding toege-
stuurde verslag voorkwa-
men (waarop dan soms 
een vaag antwoord volg-
de). Veel kritiek ook, o.a.  
over een soms  gebrekki-
ge communicatie tussen 
de afdelingen en zijn frac-
tie, wat wel het vermoe-
den deed rijzen dat het 
regio-overleg, als het deze 
problemen wil ondervan-
gen, nog niet in alle op-
zichten goed van de grond 
is gekomen. En natuurlijk 
kwamen ook zaken aan 
bod die wel goed waren 
aangepakt en waar de 
fractie dan ook van som-
migen uit de zaal een 
compliment voor kreeg. 
  
   De vraag of de SP zou 
moeten adverteren voor 
een functie als gemeente-
raadslid kwam aan bod in 
de daaropvolgende work-
shop. Het algehele stand-
punt was niet adverteren, 

maar hier bleek dat de 
theorie al door de praktijk 
was ingehaald.  
 
   Ten slotte kwam Eerste-
Kamerlid Tiny Kox een 
inleiding houden over de 
nota Ruimte die onlangs 
door minister Dekker van 
VROM is opgesteld. Kox 
probeerde duidelijk te ma-
ken dat de nieuwe leus ‘er 
is volop ruimte’ maar 
voor weinig mensen echt 
een blijde boodschap is. 
De woningnood groeit en 
voor de toekomst is het 
nog maar de vraag of er 
een omslag komt en er 
weer woningen gebouwd 
gaan worden naar behoef-
te. Niet slechts ageren te-
gen een overheid waar je 
steeds minder van kunt 
verwachten maar vooral 
zelf ook met creatieve op-
lossingen komen was vol-
gens Kox de lijn die door 
de SP de komende jaren 
steeds meer zal moeten 
worden gevolgd. Een 
markante boodschap die 
waarschijnlijk ook in late-
re conferenties verder zal 
doorklinken. Want de tij-
den veranderen en dan is 
het moeilijk om stil te 
blijven staan. Ook voor de 
SP. 

Pieter de Pree 

Verslag regioconferentie 

Problemen lossen zichzelf 
zelden op. De SP kan bin-
nen en buiten de politiek 
heel wat bereiken door het 
voeren van actie en onder-
steunen van groeperingen. 
Maar dan moeten de pro-
blemen wel aangemeld 
worden en nog veel be-
langrijker: er moet vol-
doende menskracht zijn 
om er ook wat mee te 
doen!  
De SP Zeist is daarom op 
zoek naar mensen die kun-
nen aangeven wat er in 
hun omgeving speelt (we 
hebben nu bijvoorbeeld 
niemand in Huis-ter-
Heide, Bosch en Duin of 
Den Dolder), en mensen 
die hun kennis willen aan-
wenden om de SP te hel-
pen problemen zo goed 
mogelijk aan te pakken. 
Niemand kan overal ver-
stand van hebben, en dat 
geldt uiteraard ook voor 
het bestuur van de afde-
ling. 
Van deze afdelingsverster-
kers wordt uitdrukkelijk 
niet verwacht dat ze in het 
bestuur zitting nemen 
(mag natuurlijk wel), maar 
juist dan in actie komen 
wanneer dat het meest no-
dig is. 
 
Interesse, vragen, enthou-
siast: 
neem kontakt op met Jan 
Voogdt. Tel. 030-6916968 
(Na 18.00 uur) of email: 
javoogdt@tomaatnet.nl. 

Gezocht: 
Afdelings - 

versterkers 

Partytent 
Op 27 juni aanstaande zal 
de afdeling Zeist haar 
jaarlijkse algemene leden-
vergadering houden. Het 
idee is om dat in het bos 
te doen, lekker in de bui-
tenlucht.  
Maar omdat de weergo-
den niet altijd lachen zijn 
we op zoek naar iemand 
met een partytent die deze 
voor deze gelegenheid 

aan ons wil lenen. Graag 
kontakt opnemen met Jan 
Voogdt: 
Tel. 030-6916968 (Na 18.00 uur) of 
email: javoogdt@tomaatnet.nl. 


