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Z oals het er nu in 
Zeist naar uit-
ziet, gaan we 

als SP de zomer in met 
het thema volkshuisves-
ting. Vanuit Rotter-
dam / Den Haag is al 
namens de SP veel aan-
dacht voor de sociale 
woningbouw, Jan ver-
teld daar over het Zeist-
se ook wat over en 
daarnaast zijn we als SP 
actief in de Vogelwijk. 
 
Ondanks het feit dat de 
gemeenteraad op reces 
is, geen reden om maar 
te wachten. De plannen 
voor de Vogelwijk zijn 
namelijk al in een ver-
gevorderd stadium. Ge-
meente en woningbouw 
corporaties lijken te 
willen uitmaken hoe (en 
waar) de bewoners van 
de Vogelwijk over eni-
ge tijd moeten wonen. 
Er was wel een belofte 
van een woonwensen-
onderzoek, maar die be-
lofte zijn ze al weer 
eens niet nagekomen.  
In tegenstelling.  
 
Er is een plan gemaakt 
en de bewoners kunnen 
nu, middels een enque-
te, kiezen of ze wel of 
niet voor dat plan zijn. 
En dan moet je daarna 
nog maar kijken wat er 
met die uitkomsten ge-
beurd. In ieder geval 

verdwijnen er 198 soci-
ale huurwoningen, er 
komen er 85 terug. 
"Maar iedereen in de 
wijk krijgt de mogelijk-
heid terug te keren in 
hun eigen wijk". Dan 
zullen er alleen zo'n 
honderd mensen over 
moeten stappen op een 
koopwoning van 2 ton 
of hoger (euro's, ui-
teraard) in plaats van de 
huur die ze nu hebben 
(onder de 400 euro). 
 
Een groep SP-ers is de 
wijk in geweest en heeft 
huis aan huis een brand-
brief aan de mensen ge-
geven. Daarin vertellen 
wij hoe we over de 
plannen denken. Verder 
hebben we een drietal 
vragen gesteld aan de 
bewoners, namelijk of 
ze straks (na de her-
structurering etc..) kie-
zen voor huur of koop, 
welke bedragen ze kun-
nen / willen betalen en 
hoe groot de woning 
zou moeten zijn.  
 
Van onze brieven is nu 
al ruim meer dan 50% 
terug, dus een hele goe-
de respons. En verder 
heb ik alleen maar en-
thousiaste verhalen van 
"onze" SP bezorgers 
gehoord over het per-
soonlijke contact met 
die inwoners van de 

Vogelwijk. Zelfs een 
uitnodiging om maar 
eens een aantal weken 
te komen logeren en 
zelf te zien wat voor 
een leuke wijk de Vo-
gelwijk is. 
 
Gelukkig staan er ook 
een aantal kleine ingre-
pen gepland voor direct 
na de zomer vakanties. 
Betere bescherming van 
de kinderen tegen het 
verkeer, een betere plek 
voor het speeltuintje en-
zovoort. 
 
Je hoeft tegen de herfst 
helemaal niet weg te 
vliegen uit de Vogel-
wijk en op trektocht te 
gaan. Misschien een he-
te zomer maar hopelijk 
ook een fijne herfst. Op 
onze Zeister website 
zullen we jullie ook op 
de hoogte houden.  
 
Pieter Wout 

T ot mijn schrik 
las ik in de 
krant dat de 

mog elijkheid contant 
geld op te nemen bij 
het postagentschap 
in de winkel van 
G e u t j e s  ( W i n k e l -
centrum Vollenhove) 
eind van dit jaar dreigt 
te verdwijnen.  
Het postagentschap 

wil men vervangen 
door een zogeheten 
TPG Post Servic e-
punt. De pinautomaat 
buiten blijft wel aan-
wezig. Wat zijn hierte-
gen de bezwaren? 
 
1) Bij een postagen t-
schap is personeel dat 
u helpt en een  
oogje in het zeil houdt. 
Op straat is men op 
zichzelf aangewezen  
en geldt het recht van 
de sterkste. Berovin-
gen zijn dan ook - g e-
tuige de politieberich-
ten - alles behalve 
denkbeeldig. 
 
2) De pinautomaat is 
een onbuigzaam a p-
paraat. Wie er niet  
bij kan, krijgt niets. 
Wie met de moderne 
techniek niet over  

weg  kan,   
k r i j g t  
o o k  

n i e t s .  B o v e n d i e n  
kan men t i jdens  het  
bedienen zijn port e -
monnee,  pasje ,  geld 
en bonnet je  nergens  
kwijt, zodat men al 
snel handen te kort 
komt. Voor veel oude  
ren en gehandicapten 
is een pinautomaat een 

De zomer van de woningen 

Postagentschap Vollenhove 
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Z o het is 21 juli 
geweest dus 
de zomer is 

officieel begonnen. 
Voor velen van ons 
staat de vakantie peri-
ode weer voor de 
deur. Een tijd waarin 
we ons even losma-
ken van de dagelijkse 
beslommeringen . 
Misschien ga je op 
reis, misschien blijf je 
lekker thuis, ik denk 
dat we allemaal wel 
een eigen manier heb-
ben om onze vakantie 
door te komen. Wel-
licht hebben we die 
rust periode ook wel 
verdiend! 
En misschien hebben 
we hem gewoonweg 
wel nodig. En dat 
laatste, partijgenoten, 
is zeker waar!!. We 
zijn momenteel lekker 
actief in de afdeling. 
Rondom de Vogel-
wijk in Zeist, waar 
een voorstel ligt voor 
herstructurering van 
de wijk, hebben we en 
enquête uitgezet. Sa-
men met een aantal 
bewoners en een aan-
tal SP-ers zijn we de 
wijk in gegaan om de 
enquête aan de deur 
af te geven. We halen 

zeker de 50% res-
pons! Maar ook een 
aantal jongeren bin-
nen onze afdeling zijn 
actief. Zij hebben 
voor het gemeente-
kantoor op Slotlaan 
20 een krottendorp 
gebouwd om op die 
manier aandacht te 
vragen voor de jonge-
renhuisvesting. 
Momenteel liggen er 
bij mij in de schuur 
weer zo’n 7500 kran-
ten, kranten die verzet 
oproepen tegen de 
bende van Balkenen-
de. Die kranten moe-
ten weer verspreid 
worden. We hadden 
tijdens de verkiezin-
gen al een flinke 
ploeg mensen die 
langs de deuren gin-
gen, maar versterking 
kunnen we best ge-
bruiken! 
Dus als je wilt folde-
ren bel me maar!  
Want er is genoeg te 
doen, eigenlijk is het 
vier jaar lang verkie-
zingstijd!!! 
Er liggen een aantal 
ideeën te wachten op 
verdere uitwerking , 
zoals scholing, poli-
tieke cafe’s,  thema-
avonden gekoppeld 

aan scholingsavo n-
den. En denk bij the-
ma’s eens aan bij-
voorbeeld sociale 
huisvesting in onze 
regio, jeugd en jonge-
ren. Als je zelf nog 
thema’s bedenken 
kunt of als je sugges-
ties hebt, als je actief 
wilt zijn, schroom of 
aarzel dan niet om mij 
of een van de andere 
bestuursleden te bel-
len. Wie weet is jou 
bijdrage wel zeer 
waardevol voor de af-
deling! Partijgenoten, 
ik wens jullie een fij-
ne vakantie toe!     
 
Jan Voogdt        
 

 

onding.  
 
3) Het contact tussen 
mens en mens wordt 
vervangen door het  
contact  tussen mens 
en apparaat.  
 Voor wie  genoeg 
‘onder d e mensen '  
verkeert, maakt dat 
niet zo veel uit. Maar 
de mensen die alleen 
nog voor de boodschap-
pen hun huis uit k o-
men zullen er  weer een 
stukje eenzamer door 
worden.  
 
De pinautomaat hoeft 
niet weg. In noodge-
vallen maak ik er zelf 
ook wel gebruik van. 
Maar laten we het 
postagentschap hand-
haven! Om relaxed je 
geld te kunnen opn e-
men. Maar vooral ten 
behoeve van de oude-
ren en gehandicapten 
die anders in de pro-
blemen komen. 
 
In ieder geval is de 
b e w o n e r s v e r e n i g i n g  
van de Pedagogen -
buurt al een actie ge-
start… 
 
Bart van Donselaar  
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Belangrijke adressen: 
Jan Voogdt  
De Wetlaan 21 
3707 XA  ZEIST 
030-6916968 (na 18.00 uur) 
javoogdt@tomaatnet.nl 

 
Pieter Wout Duquesnoy 
Ridderschapslaan 20 
3703 SN  ZEIST 
030-6959716 
pieterwout@tomaatnet.nl 

Veenendaal: 
Rinie de Pater 
Veldmuislaan 96 
3903 CN  VEENENDAAL 
0318-519745 
r.pater@wxs.nl 

U kunt ons ook vinden op het 
internet: 
http://zeist.sp.nl 
 
Vragen: 
Mail zeist@sp.nl 

Vakantietijd !?! 

SP - 
Hulpdienst 
Zeist 
 
 

De hulpdienst is een 
vraagbaak voor mensen 
die problemen hebben 
met uitkeringen, regelin-
gen en procedures. Ook 
kunnen mensen terecht 
die conflicten hebben met 
bijvoorbeeld hun huis-
baas. 
 

De Hulpdienst is  
bereikbaar op: 
Dinsdagavond 

Tel: 030-6955384 


