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De SP fractie heeft een voor-
s t e m  g e g e v e n  a a n 
ontwikkeling van de Brede 
School in Den Dolder. Maar 
heeft een tegen-stem 
gegeven aan de krediet 
verlening voor het project. 
Volgens de fractie staan er 
teveel kreten in die  de vorm 
hebben “daar word u later 
nog over geïnformeerd”. 
Waar gaat het om? Een 
samenvoegen van de 
bestaande scholen met 
daarbij meer koppeling met 
sport, naschoolse opvang, 
bibliotheek (?) etc. Daarbij 
liggen echter twee problemen 
op de loer.  
Probleem 1 is dat de brede 
school aan de noordkant van 
het spoor komt. Kinderen uit 
zuid Den Dolder moeten dan 
het spoor oversteken, op een 
van  de  gevaar l i j k s t e 
spoorwegovergangen van 
Nederland. De bewoners 
eisen dan ook een veilige 
route voor hun kinderen, een 
voet- en fietstunnel. Ook de 
gemeenteraad wil dit, maar 
geld blijkt een probleem. 
Daar moet dus snel wat aan 
gedaan worden. 
Het tweede probleem is dat, 
om het plan voor de nieuwe 
school te bekostigen, er op 
het terrein van de oude 
school gebouwd moet 
worden. Veel gebouwd, dus 

ook een speelplaats moet 
wijken voor woningbouw. 
Deze spee lp laats ,  de 
Torteltuin genoemd, is de 
enige plek binnen dit deel 
van Den Dolder waar kleine 
kinderen vrij kunnen spelen. 
Er dalen dus havikken 
(projectontwikkelaars) neer 
op de Torteltuin.  
Ik was 10 juni daar op 
bezoek: er zijn nog andere 
havikken. De omwonenden 
verzetten zich tegen het 
v e r dw i j n en  v an  hun 
speelplaats. En dat doen ze 
gezamenlijk. Een goed 
initiatief. De gemeente en 
projectontwik-kelaars zullen 
nog veel te stellen hebben 
met deze bewoners-havikken. 
Zij laten zich niet als 
torte lduiven eenvoudig 
vangen en verslinden. Zoveel 
was  za te rdag a lweer 
duidelijk.  
De SP steunt deze actie en 
zal zich in de raad hard 
maken voor voldoende 
speelruimte. De norm voor 
3% speelruimte in wijken is 
niet voor niets jaren geleden 
a l  door  Agnes Kant 
vastgelegd.  
 
De Dolderse bewoners, 
massaal aanwezig in hun 
Torteltuin, hebben ook in 
g r o t e  g e t a l e n  h u n 
handtekening gezet op de 

actielijsten “Geen Kind in de 
Cel”. Dus dubbele winst. 
 
Pieter Wout 

Iene en ik zijn 10 juni 
aanwezig bij het muzikale 
ontbijt van de muziekschool. 
Verontruste ouders hebben 
dit georgani-seerd om de 
politiek te wijzen op de 
wankele situatie van de 
muziekschool door de 
opgelegde bezuiniging. Nu de 
bezuiniging werkelijkheid is, 
er vele docenten zijn 
ontslagen (ik schrok bv. 
persoonlijk nog ervan dat 
Lidwien, een van de motoren 
achter het verzet tegen de 
bezuiniging, ontslagen was). 
Volgens de bezorgde ouders 
stond de muziekschool nu op 
omvallen en zijn maatregelen 
v a n  d e  g e m e e n t e 
noodzakelijk. Naar voren 
kwam dat ze dit niet eerder 
hadden gezien. 
Anderhalf jaar geleden 
waarschuwde de SP al dat 
zo'n forse bezuiniging de 
muziek-school de kop kon 
kosten. Actieve SP-ers waren 
de motor achter  de 
toenmalige actie, samen met 
vele bezorgde docenten. 
Maar gemeenteraad en 
politiek zeiden dat de SP niet 
zo hard moord en brand 
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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: 
 

Jeroen van Ravestijn 
Sanatoriumlaan 29 
3705 AM Zeist 
030-6962398 
ravestijn@tomaatnet.nl  
 
RAADSFRACTIE: 
 
Pieter Wout Duquesnoy 
Ridderschapslaan 20 
3703 SN Zeist 
030-6959716 
pieterwout@tomaatnet.nl 

moest schreeuwen, het zou best 
goed gaan. 
En nu zitten diezelfde politieke 
mensen in het comitee van 
bezorgde ouders. Zoals PvdA-er 
Vermeulen, altijd voorgestemd 
voor die bezuiniging. Of Corien 
Wortmann, europees CDA 
politica: had zij haar CDA-
gemeenteraads-partijgenoten dan 
niet eerder tot de orde kunnen 
roepen? Eigenlijk heb ik tijdens 
dit ontbijt niets nieuws gehoord. 
Het was precies zoals wij 2 jaar 
geleden al voor-spelden. En 
waarvoor Jan Voogdt met band 
nog voor op de markt heeft 
gespeeld voor aandacht. Goed is 
natuurlijk dat er nu grootser is 
doordrongen dat het fout gaat. 
Maar als zij eerder naar de SP 
hadden geluisterd, was het geen 
5 voor 12 voor de muziekschool 
geworden. 
Marijnissen sprak zaterdag 10 juni 
op de partijraad het volgende: 
Kennelijk is het ons lot om 
vroegtijdig te signaleren dat een 
groot aantal beslissing van het 
kabinet maar ook in gemeentes 
niet de goede beslissingen zijn! 
 
Pieter Wout 
 
 
Kameraden, 
 
Het college in onze gemeente 
Zeist is gevormd, en zij gaan nu 

een collegeprogramma maken 
wat  ge-ent  i s  op het 
coalitieaccoord. 
Nu kun je als lezer van dit stukje 
afvragen, ja, so what?  Nou, in 
dat coalitieaccoord staat ook 
het een en ander over de 
toekomst van het hart van Zeist. 
De gemeente heeft al een 
tweetal bijeenkomsten geor-
ganiseerd voor burgers en 
uiteraard ook maatschappelijke 
groepen en raadsleden. 
Ook onze fractie was aanwezig 
maar van de raadsleden werd 
min of meer wat terughoudend-
heid verwacht. Ik kon me daar 
wel in vinden juist omdat nu de 
burgers van de gelegenheid 
gebruik konden maken om hun 
wensen en grieven bekend te 
maken. Maar het bracht me ook 
op het idee om als socialisten 
eens met elkaar hierover van 
gedachten te wisselen. 
Hoe moet het centrum van Zeist 
er uit gaan zien? Meer ruimte 
voor fietsers, hoe hoog gaan we 
n i e u w b o u w  d o e n ?  D e 
bibliotheek slopen of Belcour 
overkappen? 
Binnenkort is er weer een SP-
cafe, misschien is het leuk om 
daar eens met elkaar te bomen 
over dit soort zaken. Als we na 
de zomer weer doorgaan met 
het organiseren van SP-cafe 
bijeenkomsten dan zijn er 

w e l l i c h t  n o g 
andere onder-
werpen waar we 
het eens met 
elkaar over kunnen 
hebben.  
Ik hoop dat jullie in 
grote getale naar 
het volgende SP-

café komen want 
hoe meer zielen hoe 
meer vreugd! 
Jan Voogdt 

 Laten we eens als burgers onze mening 
geven op dit soort gemeente 
bijeenkomsten! En niet alleen als SP-
fractie. 


