Partijgenoten,
Het kabinet Rutte is gevallen maar
regeert in feite gewoon door, zij het nu
met andere gedoogpartners dan de PVV.
Maar de houdbaarheidsdatum loopt maar
tot 12 september. Want dan volgen er
verkiezingen, verkiezingen die duidelijk
zullen
moeten
maken
welke kant
Nederland op wil. De SP staat er goed
voor in de peilingen, wij weten wel welke
kant Nederland op moet. Dus we zullen
flink aan de weg moeten timmeren als we
de zetels die we in de peilingen kennelijk
krijgen willen verzilveren.
Nieuwe
verkiezingen
betekent
een
verkiezingsprogramma.
Daar
word
inmiddels druk aan geschreven zodat we
dat begin juni in de afdelingen kunnen
bespreken.
Dat betekent dat we als
leden kunnen laten weten wat we van dat
programma vinden. We kunnen er dingen
aan wijzigen of toevoegen. Jullie krijgen
uiteraard een persoonlijke uitnodiging
voor deze bijeenkomsten, daarna zullen
we per afdeling nog een keer bij elkaar
komen om de wijzigingen en of
toevoegingen
te
bespreken.
En
uiteindelijk zal het verkiezingsprogramma
vastgesteld moeten worden bij het 19e
congres op 30 juni.

Jan Voogdt

De haltes Verzetslaan, Vrijheidsplein en
Johannes Postlaan staan op de nominatie
om te moeten verdwijnen. De bus gaat
dus niet meer door de wijk maar
eromheen.
De gezamenlijke winkeliers van het
Vrijheidsplein zijn hier zeer boos over. Zij
hoorden dat de SP met een campagne
tegen deze plannen bezig zijn en hebben
contact met de SP gezocht om dat ze
mee willen doen aan de actie 1 voor OV !
Patrick Stevens, van Stevens haarstyling,
heeft van SP-afdelingsvoorzitter Jan
Voogdt flyers/posters en handtekeningenlijsten ontvangen.
Jan: "Het is belachelijk dat een BRU, nu
ze eigenlijk al zijn afgedankt door de
landelijke politiek, in hun laatste jaar
zulke
drastische
willen
doorvoeren.
Allerlei bushaltes, juist in de wijken bij
voorzieningen en ouderenhuisvesting,
moeten verdwijnen omdat de BRU vind
dat er bezuinigd moet worden.
Dit is de afbraak van een goed OV, daar
moet de hele Zeister samenleving tegenin
gaan".
Naast de handtekeningenlijsten kan
iedereen ook de petitie tekenen via
www.1voorOV.nl
Op www.1voorOV.nl kun je nog meer
informatie krijgen over de draconische
plannen van het BRU die niet alleen Zeist
raken maar onder andere ook het
stadsvervoer van Utrecht.
Op de laatste zaterdag van de maand
staat de SP-caravan op Belcour (11—14
uur), daar kunt u de lijst tekenen en/ of
in gesprek gaan met de Zeister SP.
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Het verdwijnen van bushaltes in Zeist,
besloten door het Bestuur Regio Utrecht,
heeft ook grote effecten voor het
busvervoer in de Verzetswijk in Zeist.
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Naast al dit vergaderen zal er ook
gefolderd en geplakt moeten worden om
onze partij ‘aan de man ‘ te brengen. Dat
kan het bestuur niet alleen dat zullen
jullie begrijpen, daar hebben we jullie
hulp bij nodig! Als je nog nooit eerder
geplakt of gefolderd hebt neem dan eens
contact met me op, ik kom bij je langs en
samen kijken hoe we dat aanpakken.

1voorOV op Vrijheidsplein
in Zeist

TRIBUNE ZEIST
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Antwoord op SP vraag over Amarantis
In een persbericht van Zembla voor de uitzending van 11 mei 2012 wordt fel uitgehaald naar
Koos Janssen, als ex-voorzitter van de Raad van Toezicht van Amarantis. De voorzitter zou alle
meldingen van de ontstane financiële situatie van Amarantis genegeerd hebben. Hij zou niet
hebben ingegrepen hebben, ook niet na indringende brieven van andere bestuurders of
toezichthouders. In de uitzending blijkt dat dhr Janssen geen uitleg wil geven aan Zembla. De
beschuldigingen zijn echter legio, zowel naar de voorzitter van de raad van Toezicht als naar
andere bestuurders, de inspectie en de minister. Geen uitleg, dat bevreemd heel erg. Uiteraard
komt er het genoemde onderzoek, maar zoals wethouder Asscher zegt “Het is de publieke
sector, het is van ONS”. De SP heeft de volgende vraag: Wat is de reactie van burgemeester
Koos Janssen op de uitzending?"
De SP Zeist ziet in de media een groot wantrouwen tegen onze Zeister burgemeester vanwege
het financiële debacle bij Amarantis en zijn rol daarin. Door alleen te verwijzen naar een
komend onderzoek doet de burgemeester naar oordeel van de SP de burgers van Zeist geen
recht. Als voorzitter van de Raad van Toezicht had hij een publieke functie, als burgemeester
van Zeist heeft hij een publieke functie. In de laatst genoemde publieke functie zorgt Koos
Janssen voor een goede terugkoppeling en verantwoording naar de Zeister burgers. In
sommige gevallen zelfs tegen de rijksregels in (bv zijn inzet voor “Geen kind in de cel” en
handtekening voor de “Ketting van Solidariteit”). Een eigen verklaring vanuit zijn publieke
functie over zijn functioneren bij Amarantis vinden de Zeister SP dan ook erg belangrijk.
Het antwoord van de burgemeester:
"Vanaf het terugtreden van nagenoeg de gehele Raad van Toezicht van Amarantis, in februari
jl., is het mijn bewuste keuze geweest om in principe niet in het openbaar inhoudelijk te
reageren op de kwestie Amarantis. De situatie van Amarantis is al sinds de fusie in 2007 enorm
complex. Ik kan daardoor niet in een handomdraai reageren op onderdelen van feiten en
aannames. Het verhaal bestaat uit veel meer facetten en nuances dan nu door de media
worden neergelegd. Daarnaast wil ik op geen enkele manier een mogelijk herstel van de
betrokken scholen in de weg staan of de interim-bestuurder voor de voeten lopen. Een derde
reden voor mijn terughoudendheid in de media hangt samen met mijn verantwoordelijke
functie in Zeist.
Het vooruitzicht van een onderzoek naar alle schakels en geledingen in de gehele kwestie,
heeft mij gesterkt in de opvatting om niet deel te willen nemen aan het debat over Amarantis
in de landelijke media. Het risico van een voortdurende interactie tussen mijn werk als lokaal
bestuurder en de discussie op landelijk niveau vond en vind ik daarvoor te groot. Beide
werkvelden staan immers, in principe en in de praktijk, los van elkaar.
Bovenstaande gedragslijn heb ik desgevraagd aan diverse landelijke media toegelicht. Ook aan
Zembla is deze meegedeeld. Zembla heeft daar echter geen genoegen mee willen nemen. Bij
een lokale opening op 3 april jl. in mijn functie als burgemeester van Zeist stonden een
interviewer en cameraman volstrekt onverwacht voor me; ik was daardoor volledig
overrompeld. Op dat moment meende ik er goed aan te doen om, gelet op de tot dusverre
gevolgde gedragslijn en ter voorkoming van rolvermenging, niet inhoudelijk voor de camera te
reageren. Echter ik ben niet gelukkig met de beeldvorming die hierdoor wellicht is ontstaan. Ik
voel me daar ongemakkelijk over. Temeer omdat in de uitzending de werkelijkheid geweld
wordt aangedaan door sommige betrokkenen, die druk doende zijn hun eigen “straatje schoon
te vegen”. Aan mijn adres zijn onterechte beschuldigingen geuit. Ik heb mij echter niet willen
lenen voor een wedstrijd “straatje schoon vegen” zoals die in de uitzending van Zembla te zien
was. Zo steek ik niet in elkaar. Het onafhankelijk onderzoek zal naar ik verwacht de feiten
boven tafel brengen. Daar zie ik naar uit. Mijn functioneren als voorzitter van de Raad van
Toezicht maakt daarvan onderdeel uit. Ik ben daarna graag beschikbaar voor een inhoudelijke
reactie.
De kwestie Amarantis raakt mij persoonlijk zeer. Vele mensen hebben hard gewerkt om
Amarantis op de rails te krijgen. Dat dit niet is gelukt, heeft een enorme impact gehad op de
leerlingen en docenten. Dat raakt mij nog het meest, want zij zijn de kern van ons werk
geweest. Ik heb waardering voor de interim-bestuurder die in korte tijd de handen op elkaar
heeft gekregen voor een reddingsplan waarmee hopelijk nieuw perspectief kan worden
geboden aan de scholen.
Vanuit de samenleving ontving ik reacties in persoonlijke gesprekken, via e-mail en twitter.
Soms vanuit boosheid, soms als steunbetuiging. Alle reacties stel ik op prijs."
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SP Hulpdienst
Zeist

De hulpdienst is een
vraagbaak voor mensen
die problemen hebben
met
uitkeringen,
regelingen en procedures.
Ook kunnen mensen
terecht die conflicten
hebben met bijvoorbeeld
hun huisbaas.

De Hulpdienst is
bereikbaar op:
Dinsdagavond
Tel: 030-6955384

