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SP OP BELCOUR 
Drempels op weg naar een 
Beter Nederland  
 
De laatste tijd horen we in de 
raad veel klachten en 
opmerkingen over verkeers-
drempels.  
 
De SP caravan op Belcour 
vroeg dan ook op zaterdag 31 
mei aandacht voor deze 

problematiek.  
De gesprekken, die we hadden, 
gingen dan ook veel over 
d r e m p e l s .  V o o r  d e 
verkeersdrempels is er niet 
zomaar een eenduidige 
oplossing, dat bleek weer eens 
te meer.  
 
De drempels, die een beter 
Neder land be lemmeren, 
moeten we wel tegengaan, 
uiteraard.  
Dan blijkt toch weer dat er 
s t eeds  wee r  v r e emde 
beslissingen van instanties 
zijn, dat de belastingdienst 
hele rare fratsen uithaald die 
mensen tot wanhoop kunnen 
drijven. Maar ook dat je met 
een baan als oudere, 
alleenstaande moeder nog voor 
v e e l  p r o b l e m e n  e n 
onzekerheden komt te staan.  
 
Nog steeds is voor ons deze 
zaterdag op Belcour een 
belangrijke actie om ook de 
diverse verhalen te horen. Met 
een schat van informatie. En al 
zullen we als SP ook een korte 
zomerpauze inlassen, de 
laatste zaterdag van Juni (28 
juni) zijn we weer present op 
Belcour van 11.00 t/m 14.00 
uur.  

 

 

ECONOMISCHE VLUCHTELING 
Elke eerste zondag van de maand is de SP Zeist bij de wake voor 
Kamp Zeist aanwezig. Een steun voor de aldaar onschuldig 
opgesloten vluchtelingen. Je krijgt vaak het commentaar “laat die 
gelukszoekers/profiteurs toch naar hun eigen land gaan, ze 
komen alleen maar op ons geld af”. Iemand, die voor zijn of haar 
gezin een betere toekomst dan de vuilnisbelt of de gevangenis 
wenst, verdient het niet zo behandeld te worden. Neen, kijk dan 
eens naar de nieuwe (potentiële) economische vluchtelingen. 
 
Jeroen van de Veer, Ad Scheepbouwer of Kees Storm: de 
afgelopen week hoorde je verhalen dat zulke heren Nederland de 
rug zouden toekeren. Met daarbij uitgesproken het dreigement 
“om ook hun hoofdkantoor naar een ander land te verplaatsen”. 
Ze zijn het debat zat over de buitensporige bonussen, salarissen 
en optieregelingen. Maar ze willen gewoon de grote ongelijkheid 
in beloning niet zien. Om 77 keer zoveel inkomen te hebben als 
de werknemers van je eigen bedrijf is absurd. Tinbergen stelde 
lang geleden al een norm, “een directeur moet nooit meer dan 10 
keer zoveel verdienen als zijn werknemer”. Deze klassieke norm 
zit er de komende tijd niet in, maar ook de Volkskrant geeft in 
haar commentaar aan dat er een normering moet komen in deze 
loons-ongelijkheid. 
 
De chantage van de hoge heren om, met hun hoofdkantoor, 
Nederland te verlaten, daarover zouden deze economische 
gelukszoekers zich moeten schamen. De afschuw van de 
Nederlandse bevolking moet veel meer gericht zijn tegen deze 
economische vluchtelingen, zij zijn het die op deze manier onze 
sociale samenleving kapot maken. 
 
Pieter Wout. 



Pagina 2 

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: 
Annette Melse 
Bergweg 52 
3707 AD  Zeist 
tel: 06-40353853 
e-mail: amelse@sp.nl 
 
ORGANISATIE- 

SECRETARIS: 
Jurien Veenhuis 
Brugakker 3184 
3704 LB  Zeist 
tel: 030-6994269 
e-mail:  
jurien@tomaatnet.nl 

RAADSFRACTIE: 
Jan Voogdt 
Pr. Margrietlaan 289 
3708 WE Zeist 
030-6916968 
(na 18.00 uur) 
javoogdt@tomaatnet.nl 
 
Lid Provinciale Staten: 
Pieter Wout Duquesnoy 
Ridderschapslaan 20 
3703 SN  Zeist 
tel: 030-6959716 /  
06-29430795 
e-mail:  
pieterwout@tomaatnet.nl 

ZINGEN en MEER 
 
Zaterdagmiddag 24 mei was het 
dan zover. In het kader van Samen 
v o o r  Z e i s t ,  w a a r b i j 
maatschappelijke organisaties iets 
voor elkaar doen, hebben vier 
o p p o s i t i e p a r t i j e n  u i t  d e 
gemeenteraad de vrijwilligers van 
de scoutinggroep van Bartimeus in 
de watten gelegd. 
 
De vier oppositiepartijen, Leefbaar 
Zeist, Seyst.Nu, D66 en de SP 
hebben de vrijwilligers die middag 
vermaakt met een zangworkshop. 
Onder leiding van een professionele 
docente hebben de vrijwilligers en 
politici in twee sessies van drie 
kwartier zich bezig gehouden met 
het zingen van een aantal liederen 
en canons. Het repertoire ging van 
Vader Jacob tot en met liedjes uit 
de Balkan. 
 
Uiteraard was er ook gelegenheid 
om met elkaar een wijntje of een 
glaasje fris te drinken, met een 
stukje worst of een blokje kaas 
erbij. En…om te kletsen natuurlijk. 
 
Na de workshop heeft de 
fractievoorzitter van de SP enkele 
jaren 60 klassiekers en een aantal 
eigen songs ten gehore gebracht. 
Na de uitwisseling van de 
dankwoorden, met een speciaal 
dank  aan  Het ty  voor  de 
inspirerende lessen, hebben we 
gezamenlijk aan het eind van de 
middag de boel weer opgeruimd. 
Een heel geslaagde match van 
Samen voor Zeist is het geworden! 
 
Jan Voogdt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODIJK krijgt  
ZO-krant 

 
Op 17 mei vertrok een groepje 
SP'ers naar Odijk om daar de ZO-
krant huis-aan-huis te folderen.  
 
Met in totaal 9 mensen trokken we 
de wijken in, en in een paar uur tijd 
werd nagenoeg heel Odijk voorzien.  
 
Het was gezellig om met een hele 
groep partijgenoten aan het werk te 
zijn, en de reacties van bewoners 
waren over het algemeen positief.  
 
We hebben het plan opgevat om bij 
iedere editie van de ZO-krant ten 
minste één woonkern met een 
groep SP'ers te folderen, en we 
willen daar ook met name de SP'ers 
uit de buurt bij betrekken.  
 
Houd je mailbox dus in de gaten.  
 
Jurien Veenhuis  

 
 
 

Woensdag 11 juni 2008 - 
Zeist 

 
7.00 uur, Paul Lempens staat 
samen met lokale SP afdelingen aan 
de poort van Sociale werk-
voorziening SWZ.  
 


