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SP 
Inventariseert 
OV-behoefte 

Austerlitz 

In het Tribune-
inlegvel van vorige 
maand hebben we 
melding gemaakt 
van de aktie 
Austerlitz in 

isolement Zoals 
beloofd hebben een 
aantal leden van 
afdeling Zeist op 
zaterdag 6 juli bij de 
bevolking van 
Austerlitz geïn-
ventariseerd wat de 
behoefte ten aan-
zien van het open-
baar vervoer is. 
Aanwezig waren de 
beide raadsleden, 
Jeannette de Jong, 
Jan Voogdt, maar 
ook de afdelings-
voorzitter, Ben Wie-
gers. Verder waren 
ook Joke van Ee en 
Stefan Jordan aan-
wezig. Joke en Ste-
fan zijn beiden be-
woners van Auster-
litz. Ze hebben van 
13.30 tot 16.00 uur 

 

op het Dorpsplein 
gestaan om met de 
mensen te praten, 
erg druk was het 
niet dus hebben ge-
woon bij een aantal 
mensen aangebeld. 
Er zijn de volgende 
zaken naar voren 
gekomen: 
1) de huidige route 
naar Utrecht duurt 
véél te lang om 
goed bruikbaar te 
zijn, de reisduur ligt 
nu op ruim een uur. 
Een directe lijn 
Utrecht via de 
Utrechtseweg naar 
Austerlitz wordt ge 
wenst 
2) een directe ver 
binding met Drieber 
gen wordt door ve 
len als zeer wense 
lijk gezien 
3) een verbinding 
met het UMC wordt 
ook gevraagd 
Mede door genoem 
de knelpunten wordt 
weinig gebruik ge 
maakt van het open 
baar vervoer, met 
eigen vervoer is 
men veel sneller op 

de plaats van be-
stemming. Slotstad 
Radio volgde de 
aktiegroep op de 
voet en heeft in het 
kielzog van de 
aanbellende aktie-
voerders ook de be-
woners geïnter-
viewd. 
In het Utrechts 
Nieuwsblad van 
maandag 8 juli, gaf 
Conexxion aan dit " 
zeker serieus" te 
nemen. Welnu daar 
zullen we Connexxi-
on aan houden! We 
werken de gein-
ventariseerde gege-
vens verder uit en 
zullen in september 
Conexxion benade-
ren met onze tot nu 
toe 251 verzamelde 
handtekeningen. 
Daarna is de lokale 
politiek aan de beurt 
om over de brug te 
komen!  

Voor inlichtingen: 
Jan Voogdt 

030-6916968 
Jeannette de Jong 

030-2286219 

GESLAAGD !! 

Jazeker!, kamera-
den. 
Het feestje voor de 
nieuwe (maar ook 
oude leden) was 
hartstikke gezellig. 
Zeker 35 leden wa-
ren aanwezig, en we 
hebben met elkaar 
ontspannen (niks 
geen formeel gedoe 
en zo) lekker zitten 
kletsen over van 
alles en nog wat. 
Ook over politiek 
maar ja we zijn nu 
eenmaal een po-
litieke partij en geen 
naaikransje. Leuke 
contakten zijn ge-
legd, leuke wetens-
waardigheden uitge-
wisseld. Sommige 
leden gaven aan de 
raadsleden aan wat 
de problemen bij hen 
in de wijk zijn. Ik 
denk dat de raadsle-
den er bij die perso-
nen binnenkort wel 
even op terugkomen. 
(Het is natuur lijk wel 
vakantie, dus niet 
ongeduldig worden) 
Zowel jong als oud 
waren vertegen-
woordigd, de cate-
ring was perfect ver-
zorgd, kortom: 
GESLAAGD !!

 

 

Jan Peter toch, Jan Peter toch 
Het lijkt allemaal wel een beetje 

KIEZERSBEDROG ! 
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NUTTIGE ADRESSEN 
Jan Voogdt Raadslid 
Zeist 
De Wetlaan 21 3707 
XA Zeist Na 18:00 tel. 
030-6916968 

Ben Wiegers 
Afdelingsvoorzitter 
L. van Henegouwen 60 
3703 TE Zeist 030-
6920422 

Ad Schiedon 
scholingscoördinator 

Bloemengaard 36 
3941 TC Doorn 
tel. 0343-413871 

Kerngroep 
Driebergen/Doom 
Gerard Dufourny 
Tel. 0343-512448 

Kerngroep 
Veenendaal 
Gert Worst 

 

HULPDIENST 
ZEIST 

De hulpdienst is een 
vraagbaak voor mensen die 
problemen hebben met 
uitkeringen, rege lingen en 
procedures. Ook kunnen er 
mensen terecht, die con-
flicten hebben met hun 
werkgever of hun huisbaas. 

De hulpdienst  is  
bereik baar op  

Dinsdagavond:  
Te l :  030  - 6955384  

Op de derde zondag 
van september is op 
de Paasheuve! de 
verbeelding aan de 
macht. Muziek, 
zang, dans, theater, 
cabaret, poëzie en 
nog veel meer. En 
natuurlijk kan ieder-
een ook zijn eigen 
creativiteit laten 
spreken. Er is een 
speciaal kinderpro-
gramma en in de 
ZOUT-tent wordt pit-
tig gedebatteerd 
over het belang van 
cultuur voor de sa-
menleving. Hoog tijd 
dat de verbeelding 
weer de ruimte 
krijgt, die ze ver-
dient. En niet alleen 
in de bovenkamer 
van festivalbezoe-
kers en artiesten. 
Het weer is op 15 
september onderge-
schikt aan kunst en 
cultuur. Festival To-
maat gaat overdekt: 
in de Zonnehal, in 
grote tenten en in 
een overdekt open-
luchttheater. En bij 
mooi weer zetten we 
alles gewoon open. 
Een roemrucht rood 
cultuurverleden her-
leeft 15 september 
op de Paasheuvel. 
Wees erbij. Hoe 
kaarten bestellen: 
zie antwoordkaart in 
deze Tribune. 

€UROFLATIE 

De laatste tijd circuleert er een neoliberaal 
voorbeeld dat opvoedkundig bedoeld is, 
maar dat voor de oplettende burger juist de 
schraalheid van de neoliberale maatschappij-
visie te kijken zet. Het gaat hierbij om de 
euroflatie in de horeca. Over de vraag of 
hiervan wel of niet sprake is, wil ik het niet 
hebben. Ik zit de laatste jaren niet meer zo 
vaak in de kroeg. Wel wil ik het hebben over 
de door rechts aanbevolen remedie. Is het 
biertje in café A te duur dan ga je gewoon 
naar café B waar het minder duur is. Er zijn 
in Nederland genoeg cafés, dus dat zou 
geen probleem moeten zijn. Kortom: eigen 
schuld, dikke bult! Nu vraag ik u: waarom 
gaat u naar een bepaald café? Een gewoon 
mens gaat voor de gezelligheid en om 
mensen te ontmoeten. De consumptie van 
bier of andere drankjes helpt daarbij. 
Zou het er alleen om te doen zijn zich tegen 
een zo laag mogelijke prijs drank te verschaf-
fen, dan kan men deze beter bij de super-
markt inslaan en thuis opdrinken. Wie ook 
maar iets van de wereld weet, beseft dat 
ieder café zijn eigen sfeer en publiek heeft. 
Een café waar men zich thuis voelt is als een 
kostbare parel tussen het grind. Men gaat 
niet in een café zitten waar men het niet naar 
zijn zin heeft, enkel en alleen omdat de drank 
daar goedkoper is. Wie de prijzen in zijn 
favoriete café ziet stijgen heeft weinig keus. 
Zo is het met alle sociale verschijnselen met 
een economische component. Wie alleen de 
koop en verkoop van goederen en 
diensten wil zien, zal niets - of in ieder 
geval weinig - van deze  wereld begrijpen. 

Bart van Donselaar 

 
 

Festival 

 


