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Partijgenoten, 
 
 
Zoals jullie weten zijn op 4 juni 
de verkiezingen voor het 
Europese Parlement geweest. 
Ik ga er van uit dat de uitslag 
jullie ook bekend is. 
Een zeer lichte winst voor onze 
SP, en laten we eerlijk zijn, we 
hadden wel wat meer 
verwacht. 
 
En wat heeft dat lokaal 
opgeleverd? Om dat te weten 
moeten we kijken naar twee 
gemeenten. Immers binnen de 
afdeling Zeist vallen de 
gemeente Bunnik, met daarin 
de kernen Werkhoven en 
Odijk, en de gemeente Zeist 
met daarin de kernen Huis ter 
Heide, Den Dolder, Bosch en 
Duin en Austerlitz. 
 
In Zeist hebben we een verlies 
van 0,3% gehad ten opzichte 
van de vorige verkiezing. In 
Bunnik een verlies van 1,4% 
Allemaal niet dramatisch, maar 
wel jammer. En toch zeker als 
je bedenkt dat er door een 
groep actieve leden uit de 
afdeling ongeveer zo’n 8000 
ZO-kranten zijn verspreid, 
daarnaast nog eens zo’n 8000 
verkiezingsfoldertjes, 400 
sponsjes, 400 taalgidsjes, en 
er zo’n 150 posters geplakt 
zijn. 
 
Ontevreden? Nee hoor, maar 
ook geen gevoel van dat we 
wel achterover kunnen leunen. 
Nee, dat zeker niet want laten 

we niet vergeten dat de 
volgende verkiezingen al over 
9 maanden zijn? 
 
In het bestuur van de afdeling 
zijn we er al mee bezig en 
hopen we dat we ook op jullie 
inzet mogen rekenen! 
 
Wil je er nu al over meepraten/
denken? Laat het mij weten en 
ik nodig je uit voor de 
vergaderingen. Die overigens 
altijd toegankelijk zijn voor 
leden.  
 
Ik hoor van jullie! 
 
Jan Voogdt 
 

B u s z  i n  d e 
V o g e l w i j k 
 
Na het plakken van de Europa-
posters op de verkiezings-
borden ben ik nog even op 
bezoek geweest bij de 
jongeren-busz.  
 
Deze busz van Meander doet 
meerdere wijken aan en is dan 
meestal een twee uur op een 
lokatie. Maar doet het ook 
wat?  
 
Op deze avond in de Vogelwijk 
zijn er zo'n 27 jongeren 
geweest. Ze spelen een 
spelletje, er wordt gepraat en 
er wordt gebekvecht.  
 
"Het is veel te weinig", zei er 
een, "als je weggaat dan weet 

je dat je weer 
een hele week 
moet wachten.  

 
Dat is niet goed, er zijn veel te 
weinig andere mogelijkheden 
en dus ga je je veel te snel 
vervelen".  
 
Ook van de medewerkers hoor 
je wat dat betreft frustratie: 
"er is al zoveel beloofd voor 
een echt buurthuis". "Die 2 
uurtjes met de bus, die zijn 
heel goed , maar het is te 
weinig".  
 
Gelukkig komt er binnenkort 
bij De Koppel een plek, maar 
er is nog veel meer mogelijk.  
Gelukkig zijn ze nog niet het 
vertrouwen kwijt dat het beter 
kan worden. En daar zullen we 
als Zeist voor moeten zorgen. 
 
Pieter Wout  
 
 

WEGGEEFWINKEL 
GAAT ONLINE 
 
Niet iedereen in Zeist heeft een 
goed gevulde beurs. Omdat 
a r m o e d eb e s t r i j d i n g  en 
hergebruik van niet iets is 
waar je alleen over moet 
praten, maar waar je wat aan 
kan doen is deze hyves 
opgericht.  
Daarom is er nu een digitale 
weggeefhyves  waar  je 
overtollige spullen lokaal kan 
aanbieden, vragen, ruilen of 
lenen  
Het  is  te  hopen  dat deze 
hyves de Zeister buurten een 
heel klein beetje leuker en 
socialer kan maken.  
Na enkele succesvolle acties 
met een weggeefwinkelstand is 
er nu dus een digitale 
ontmoetingsplek te maken 
waar iedere Zeisternaar 

 

VERKIEZINGEN NU EN STRAKS 
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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: 
Jan Voogdt 
Pr. Margrietlaan 289 
3708 WE Zeist 
 
 
Lid Provinciale Staten: 
Pieter Wout Duquesnoy 
Ridderschapslaan 20 
3703 SN  Zeist 
tel: 030-6959716 /  
06-29430795 
e-mail:  
pieterwout@tomaatnet.nl 

welkom is , ongeacht inkomen ,kleur 
geloof, geaardheid of politieke 
achtergrond. 
 
Spu l l e n  ove r  o f  nod i g  ?  
Plaats ze op deze hyves:  
http://weggeefwinkelzeist.hyves.nl/ 
 
Het maakt niet uit of je bij de 
voedselbank loopt of in een betere 
wijk van Zeist woont; Samenleven 
doet niemand alleen. Samenleven is 
veel leuker als je deelt. Door 
hergebruik lokaal te bevorderen 
beperken we ook afvalstroom. En de 
overconsumptie. 
  
Wil je op jou buurt - of wijkfeest een 
weggeefwinkelkraam, wil je een keer 
meedraaien of heb je goede ideeen 
voor deze hyves plaats ze gerust.  
Om deze de digitale weggeefwinkel 
tot een succes te maken is jullie 
hulp nodig.  
Nodig je vrienden uit Zeist en 
omgeving daarom uit om mee te 
doen. Dat kan heel makkelijk via 
onderstaande link 
http://weggeefwinkelzeist.hyves.nl/
invite/ en kom natuurlijk regelmatig 
even neuzen in de digitale schappen.  
 

TomatoWout in  
Alle Staten. 

 
Met de raad en de staten is het erg 
druk. Zo moet ik deze week zelfs 
twee statenvergaderingen in 1 week 
doen.  
De vergadering waar we over 
vl iegbasis Soesterberg gaan 
beslissen, komt over twee dagen; 
maar afgelopen maandag als een 
"normale" vergadering gehad.  
 
Van de 8 punten moest ik er deze 
drie voor mijn rekening nemen. 
Over de rivier de Lek, over bouwen 
en wonen in de provincie en over de 
derde Zeister clusterovereenkomst 
van Hart van de Heuvelrug. 
 
Hart van de Heuvelrug is een project 
van de provincie en de gemeentes 
Soest en Zeist. Maar ook Utrechts 
Landschap, Natuurmonumenten en 
diverse ministeries doen er aan 
mee.  

Het idee is dat we op bepaalde 
plekken bebouwde gebieden groen 
(of groener) maken en dan elders 
wel kunnen bouwen (industrie-
terrein of woningen etc).  
 
Klinkt heel goed, want ze hebben 
allerlei "rekenregels" opgesteld. Een 
stukje groen van zo en zo groot 
weegt op tegen zoveel bebouwing. 
 
In de Staten heb ik me afgevraagd 
of het nu de rekenmachine is, die 
kapot is. Of dat we de regels 
gewoon niet goed gebruiken. Een 
half jaar geleden werd er namelijk 
voor 1 ecoduct (bv over de 
amersfoortseweg) gerekend met 1 
hectare extra groen. 
 
1. Is een ecoduct ook al extra 
groen? Een ecoduct is gewoon een 
stuk beton met wat gras etc, waar 
beesten kunnen oversteken. Dat 
kan je toch geen natuur noemen? 
 
2. 1 hectare? als de weg 50 meter 
breed is (en dat is al flink veel), dan 
zou het dus 200 meter breed 
moeten zijn. Nou, ga maar eens 
kijken bij het bestaande ecoduct 
over de A28. 40 meter lang en een 
strook van maximaal 2 meter breed 
met gras en takkenbossen. Dat kan 
dus nooit 10000 vierkante meter 
groen zijn. En dat klopte ook, want 
opeens werd zo'n ecoduct nog maar 
berekend als 0,1 tot 0,2 hectare 
groen. Wie houden we hier voor de 
gek? 
 
De SP was dan ook tegen deze 
belachelijke constructie, zoals we 
trouwens al die jaren al geen 
vertrouwen hebben in dat 
achterbakse Hart van de Heuvelrug 
project.  
In 2003 werd het nog door 
Boekhoven (zeister burgemeester) 
aan de man gebracht met de term 
"Schaken op de Heuvelrug". 
 
Inderdaad, die bestuurders en 
ambtenaren spelen gewoon een 
spelletje met de volksvertegen—
woordigers. En daar doen we als SP 
niet aan mee. 
 
Pieter Wout  


