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Voor de meest actuele informatie: 
surf naar http://zeist.sp.nl ! 

Vandaag (27 mei 2011) weer met 
een paar strijdmakkers van Red de 
Postbode bij een vakbonds-
bijeenkomst over organising 
geweest.  
 
Dit keer in Utrecht.  
 
De Australische vakbondsman 
Michael Crosby hield een 
interessante lezing over de rol en 
het belang van vakbewegingen.  
 
Eén belangrijk punt daaruit wil ik 
hier noemen. Stel je vraagt als 
organiser wat de werkers in een 
zeker bedrijf of vestiging willen, en 
dat levert een hele waslijst aan 
klachten op. Ben je dan als 
vakbond gehouden om die 
problemen aan te pakken?  
 
Voor mensen die de vakbond als 
een soort sociale ANWB zien, luidt 
het antwoord daarop: Ja. En 
w a n n e e r  d e  m i s s t a n d e n 
vervolgens niet worden opgelost, 
zegt men boos zijn lidmaatschap 
op.  
 
Deze consumentistische houding 
ziet echter één belangrijk punt 
over het hoofd, en dat is dat een 
vakbond zonder strijdbare leden 
niets kan!  
 
De organiser moet daarom 
vóórdat hij de beuk erin gooit, 
informeren wie van de klagers ook 
zelf de strijd aan willen gaan. Is 
dat maar een halve man en een 
paardenkop dan is een harde 
confrontatie met de baas zinloos, 
en gaat het feest vooralsnog niet 
door.  
 
Niet dat dan alles verloren is, 
maar de tijd is dan eenvoudig nog 
niet rijp voor het grotere werk.  
 

Men zal de strijdbaarheid op de 
werkvloer dan eerst door 
kleinschalige acties (petities, 
flyeren, buttons, e.d.) moeten 
opbouwen.  
 
Voor Red de Postbode is dit een 
lastig punt, omdat er voor de 
“vaste krachten” steeds minder 
tijd rest.  
 
Bart van Donselaar 
 

NS loket Driebergen
-Zeist moet open 
blijven.  
 
NS heeft plots beslist dat het NS 
loket in de AH-to-go op ons station 
maar weg moet. Het kost teveel 
geld en mensen moeten maar 
terecht bij de automaat. Of liever 
nog heeft NS dat je de OV-
chipkaart gebruikt. Maar die 
chipkaart is onveilig, er gaat nogal 
eens wat mis en dan kun je 
zomaar geld kwijt zijn. En je moet 
er zelf op letten. Dan kun je 
misschien geld terugvorderen. 
Maar fatsoenlijk controleren kan je 
niet, het is allemaal electronisch.  
 
En bekend is dat de OV-kaart 
vooral ook voor ouderen en 
gehand i c ap t en  p r ob l emen 
oplevert. Ook het gebruik van de 
NS automaten is lastig voor veel 
mensen. Mensen, ouderen en 
gehandicapten, waar we er in 
Zeist juist veel van hebben.  
 
De belangenorganisaties zeggen 
ook dat er nog veel moet 
verbeteren aan automaat en 
chipkaart, voordat het een goed 
alternatief is. Ondertussen beslist 
NS dat op een groot station als 
Driebergen-Zeist zo'n serviceloket 
maar dicht moet vanaf 20 juni.  
 
NS denkt dat met de zogenaamde 

HOA op te lossen. 
Hulp Op Afstand: je 
belt iemand van de 

NS, bv in Amsterdam op kantoor. 
Die persoon kan dan de automaat 
aansturen om je te helpen bij het 
kopen van een kaartje. Je hoeft 
alleen maar het nummer van de 
automaat door te geven. Maar hoe 
doet een blinde dat dan?  
 
De SP Heuvelrug en SP Zeist zijn 
een actie begonnen om het loket 
open te houden. Een van de 
actiemiddelen is dat mensen een 
klacht sturen naar de NS. De 
klacht tegen het sluiten van het 
loket kan gestuurd worden naar 
NS klantenservice, postbus 2372, 
3500 GJ Utrecht. 
Als je een kopie stuurt naar SP 
H e u v e l r u g 
(lennekebolt@hotmail.com) wordt 
dit meegenomen in het zwartboek. 
Afgelopen dinsdag is er voor de 
tweede keer geflyerd bij het 
station en daar gaan we nog 
steeds mee door.  
 
Maar ook in de raad zijn we zowel 
in Utrechtse Heuvelrug als in Zeist 
bezig met deze sluiting. In de 
raadsvergadering van 31 mei is in 
Zeist, ruim na 23.00 uur, de motie 
van de SP aangenomen. Deze 
motie roept op dat het college, 
namens de raad, de NS 
aanspreekt op haar service-
functie.  
Houdt dit loket open. En laat NS 
het afweten, dan kunnen we zelf 
zoiets maken. Bijvoorbeeld in 
Ermelo heeft de gemeente de 
handen ineengeslagen met de 
sociale werkvoorziening. Ook in 
Zeist zou onze BIGA bijvoorbeeld 
heel goed mensen voor dat loket 
kunnen leveren. Eventueel zelfs 
m e t  e e n  w i n k e l t j e  o f 
eetgelegenheid (zoals Abrona in 
de Montaubanstraat).  
 
En de hele raad, zowel in Zeist als 
in Heuvelrug, staat achter deze 
eis. Want je moet je ook indenken 
dat we voor honderden miljoenen 
g a a n  s t o p p e n  i n  d e 
ondertunneling, maar ook in 
s t a t i o n  e n 
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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  
 
Pieter Wout Duquesnoy 
Ridderschapslaan 20 
3703 SN  Zeist 
tel: 030-6959716 /  
06-29430795 
e-mail:  
pieterwout@tomaatnet.nl 

stationsgebied.  
 
Een poort tot de Heuvelrug. Bij zo'n prachtige poort hoort ook een kaartjes-loket.  
Bij al die miljoenen voor de nieuwbouw zijn de kosten van het openhouden van het 
loket echt peanuts.  

RONDJE TOMAAT 
 
Zo, de stemming is er nu wel door. Geen verruiming van de zondag openstelling 
voor een beperkt aantal supermarkten in Zeist. Al eerder was er die motie van de 
VVD, maar toen was de stemming precies gelijk. Ondertussen heeft Zeist massaal 
gereageerd met brieven en petities en een peiling in de Nieuwsbode. 85% is tegen 
verruiming. Vooral de kleine, zelfstandige winkelier krijg er dan een oneerlijke 
concurrentie bij. Hij mag niet open op zondag maar hij kan en wil dat ook niet. 
Waar blijft anders zijn familie-leven, als ie ook de zondag al open moet. De motie 
werd door VVD e.a. niet meer in stemming gebracht, maar werd aangehouden om 
hem later weer eens uit de kast te kunnen halen. De oppositie heeft toen een 
motie gemaakt, die juist stelde dat we de komende tijd geen verdere 
zondagsopening willen. Die motie, gesteund door SP, heeft het wel gehaald en nu 
wordt het wel heel lastig om de VVD-motie weer eens stiekum uit de kast te halen. 
Zeist laat zich nog niet helemaal regeren door de commercie. 
 
Maar helaas koos Zeist wel voor een "Ja, tenzij" om zo steun te geven aan het 
bestuursakkoord. Een heel kritisch opstelling van onze burgemeester, en de rest 
van het college, maakte al dat er vooral voor de veel te grote bezuiniging een 
voorstel lag om dat sterk te verminderen. Maar kun je het rijk wel vertrouwen. De 
regeringswoordvoerders zeggen dat als we het bestuursakkoord niet aannemen, 
dan zal Donner ons allemaal heel hard pakken met de ergste dingen uit het 
regeerakkoord. Een soort van chantage. 
Want het regeerakkoord, maar vooral ook het bestuursakkoord, betekent ernstige 
dingen. 
• Weg is de reïntegratie. Mensen aan het werk krijgen wordt veel moeilijker. 

Natuurlijk, er zaten bij die reïntegratiebedrijven echt schurken bij. Veel geld 
opstrijken en geen resultaten. Maar dat soort misstanden moet je gewoon 
aanpakken. Niet de hele reïntegratie als kind met het badwater weggooien. 

• Weg is de inburgering. En we willen zo graag met alle mensen in nederland 
onze maatschappij opbouwen. Inburgering en vooral ook de taal spreken is 
daar een belangrijke factor voor. Maar hoe kom je nog aan een baan als je 
nog niet goed bent in het Nederlands en de regering pakt je alle kans om 
een cursus te volgen hardhandig af? 

• Bezuinigen op de sociale dienst, waardoor (om toch resultaten te halen) de 
inspanning om iemand een baan te bezorgen alleen maar gaat naar mensen, 
waarvan we verwachten dat ze het eigenlijk ook wel op geheel eigen kracht 
hadden kunnen doen. De kosten om iemand, die ver af staat van de 
arbeidsmarkt, aan het (vrijwilligers-) werk te krijgen zijn hoger dan voor de 
mensen, die het bijna geheel zelf kunnen regelen. Dus om te besparen gaan 
we geen moeite meer doen voor de mensen, die het al moeilijk genoeg 
hebben. Zij zijn dus dan door de politiek "afgeschreven". Wat is dat voor 
mentaliteit? 

• En al die (nieuwe) WSW-ers, de mensen uit de Wajong. Die moeten allemaal 
gewoon bij een bedrijf aan het werk. We betalen ze, zeker de eerste jaren, 
lang niet het minimumloon. Neen, ze moeten maar voelen dat als ze wat 
harder gaan werken ze misschien wel meer kunnen verdienen. En nu is in 
Zeist de BIGA al heel goed bezig met onder andere detacheringen. Maar het 
is vaak heel moeilijk, bedrijven willen die mensen "met een smetje" 
helemaal niet hebben. En zo'n belachelijke wet "Werken naar vermogen" zou 
dat dat plots voor elkaar krijgen. wat een onzin! 

 
De SP heeft dan ook hardgrondig tegen instemming met het bestuursakkoord 
gestemd. Helaas, als enige. vele fracties hebben heel veel moeite met al die 
ellende en willen nu al een en ander "repareren” (goed streven, trouwens). Maar 
een Nee, dat durfde ze niet. En dus zal Zeist bij de VNG (8 juni!) een zeer kritisch 
geluid laten horen, maar wel een geluid dat vertrouwen geeft aan de VNG. De SP 
vindt dit een fout signaal. 
 
Pieter Wout 


