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Nu ik dit stukje schrijf is het nog 
zo'n 3 weken voordat jullie dit 
lezen. Dus echt het laatste nieuws 
kan ik niet geven. Maar wel dat we 
als SP samen met bewoners een 
actie hebben opgezet in Eldorado. 
Met "Aktie voor Aktiviteiten" hebben 
we de bewoners gevraagd wat zij 
willen in het aktiviteitencentrum 
"De Waranda" in het ouderen-
complex  E ldorado  aan  de 
Griffensteinselaan.  
Twee woningen in dit complex zijn 
leeggehouden en met hoge kosten 
verbouwd tot een aktiviteiten-
centrum.  
Een feestelijke opening met de 
burgemeester en prachtige TV, 
internet enzovoort. Maar na enkele 
maanden al weer gesloten door de 
beheerder, de Stichtse Warande. 
Waarom het gesloten werd is niet 
duidelijk gemaakt, de belofte om 
de mening van de bewoners te 
peilen vóór 1 april is ook niet 
gedaan.  
Tijd voor een actie dus.  
Want voordat dit centrum geopend 
werd was er veel te doen op 
Eldorado, een aktieve groep 
bewoners zorgde daarvoor. Ook de 
eerste maanden was "De Waranda" 
een plek voor een praatje, 
spelletje, koffie en dergelijke.  
De uitslag van de enquête van "Ons 
Eigen Eldorado" wees uit dat de 
bewoners zo'n ruimte graag terug 
wilden. Geen inmening van 
bovenaf, geen buitenstaander, die 
wel even verteld wat de bewoners 
leuk vinden: neen, de bewoners 
weten dat zelf wel. En willen zich 
hiervoor inzetten. 
Het aktiecomité heeft daarop 
contact gezocht met de Stichtse 
W a r a n d e  e n  m e t  d e 
woningbouwcorporatie. Waarbij de 
Stichtse Warande deels het 
boetekleed aantrok, ze hadden de 
zaak niet goed opgepikt.  

 

NA ZO’N 100 DAGEN….. 
Het huidige kabinet zit nu ruim honderd dagen. Wellicht tijd voor een 
tussenbalans. Niet alleen voor het kabinet maar ook voor onze eigen 
partij. Ik hoop niet dat er onder jullie partijgenoten zijn die ook maar 
even gedacht hebben dat met de samenstelling van dit kabinet de neo-
liberale richting verlaten zou worden. 
Nee, de feiten liggen er al! Topinkomens aanpakken? Hypotheekaftrek 
aanpakken? 
Nee!  
Zelfs in non profit organisaties als een kankerstichting en een bloedbank 
worden topinkomens betaald. Wat doet de overheid daaraan? 
Hypotheekrente-aftrek versus de huren, ja de huren mogen niet te veel 
stijgen, maar de corporaties krijgen de opdracht de huren betaalbaar te 
houden. Waarschijnlijk met als einddoel dat de overheid het 
huursubsidiebeleid kan afschaffen; en daarmee is de huurder weer 
overgeleverd aan de inmiddels verzelfstandigde corporaties.  
Nee, en men zal ook wel instemmen met de versoepeling van de 
ontslagregeling. Dit is immers wat het bedrijfsleven wil? Als de economie 
weer even wat aantrekt kun je makkelijk personeel werven, en daar 
bedoel ik mee, je hoeft niet bang te zijn dat als de economie weer wat 
inzakt dat je met dat personeel zit. Nee gewoon ontslaan, en…..daarmee 
staan deze mensen uiteindelijk weer op de stoep van de overheid, die 
dat vervolgens weer delegeert naar de gemeentes, dit overigens zonder 
de zakmet geld erbij. 
 
De SP is buiten het regeren gehouden, maar we zijn wel een flinke 
oppositie partij geworden. En ook in de Provincies zijn we fors gegroeid, 
en daarmee ook in de Eerste Kamer. En…soms geeft groei wel eens wat 
probleempjes. Als ik nu kijk wat voor gekrakeel er in de partij is rondom 
die twaalfde zetel in de Eerste kamer. 
 
Nee, dan is het goed dat we als partij weer eens met elkaar om de tafel 
te gaan zitten om te praten hoe we deze partij verder in de tijd 
brengen.  
Zonder al te veel gedonder, want dat is slecht voor welke partij dan ook. 
We gaan niet praten over ons beginsel programma, daar is niks mis mee. 
Maar we willen wel met elkaar praten over hoe we de SP tot een partij 
kunnen maken die een stabiele politieke (Socialistische) koers vaart maar 
ook als organsatie stabiel is.  
 
Na de zomervakanties kunnen we in de afdelingen met elkaar hierover 
van gedachte wisselen, dit doen we in aanloop naar het congres 
hierover.  
 
Het afdelingsbestuur houd jullie op de hoogte en als je zin en tijd hebt 
om mee te doen/denken/praten: geef je dan op! 
 
Jan Voogdt 

Actie voor activiteiten 
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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: 
 
Annette Melse 
Bergweg 52 
3707 AD  Zeist 
tel: 06-40353853 
e-mail: amelse@sp.nl 
 
 
ORGANISATIE- 

SECRETARIS: 
 

Pieter Wout Duquesnoy 
Ridderschapslaan 20 
3703 SN  Zeist 
tel: 030-6959716 /  
06-29430795 
e-mail:  
pieterwout@tomaatnet.nl 

 

RAADSFRACTIE: 
 
Jan Voogdt 
Pr. Margrietlaan 289 
3708 WE Zeist 
030-6916968 
(na 18.00 uur) 
javoogdt@tomaatnet.nl 

 
Dit werd geweten aan financiële 
problemen, maar het is dus vooral 
gemeenschapsgeld, waarmee dit 
centrum toch in eerste instantie is 
opgezet. 
Op 11 juli zal er een informatie-
bijeenkomst zijn voor de bewoners van 
Eldorado, de plannen zijn om "De 
Waranda" nieuw leven in te blazen met 
medewerking van Meander-Omnium. 
Het aktiecomitë "Ons Eigen Eldorado" 
zal daarbij ook zeker zich hard maken 
voor de wensen van de bewoners. Ik 
hoop jullie hiervan meer te kunnen 
meedelen in de volgende tribune en 
natuurlijk kun je terecht op onze 
website voor de laatste informatie. 
 
Namens aktiecomité "Ons Eigen 
Eldorado" 
Pieter Wout  

Op zondag 1 juli 2007 hebben we in cafë 
"De  Zotte "  ( in  Winke lcentrum 
Vollenhove) een Politiek Café gehouden. 
Thema van deze bijeenkomst was het 
dilemma hoe de vraag naar woningen en 
het behoud van natuur zijn te rijmen. 
Het was gezellig druk (zo'n 30 mensen), 
waaronder ook mensen van buiten de 
SP. Zo signaleerde ik PvdA-voorman 
Karst Schuring. (Zou er dan toch iets 
moois opbloeien tussen SP en PvdA?) 

Het was een goed gevuld programma. 
David Tompot had - zoals we van hem 
gewend zijn - een gedegen stuk 
voorbereid, dat door Jan Voogdt werd 
voorgedragen. Onze stadsdichter Jan de 
Vet hield een aantal voordrachten. En 
Jan Voogdt speelde samen met zijn 
zoon - als het duo "Sr & Jr" -met name 
nummers uit de gouden tijd van de 
p o p m u z i e k .  M e n i g e e n  m o e s t 
terugdenken aan die vervlogen jaren, 
toen men zelf nog jong was... 

Een mooi gebaar werd gemaakt naar de 
Tribune-lopers, die al jaren in hun 
buurtje de Tribune verspreiden. Zij 
mochten kiezen uit een aantal 
presentjes zoals een boek van Jan 
Marijnissen, een fles wijn, SP-
soepkommen, etc. De soepkommen 

bleken veruit favoriet. 

Dan de discussie. De aanwezige SP-ers 
bleken door de bank genomen minder 
moeite te hebben met hoogbouw dan 
gedacht. Maar het moet niet te gek 
worden: niet té hoog dus. En graag een 
menselijke vormgeving. Geen zielloze 
woonkolossen. En aandacht voor het 
dorpse karakter van Zeist. Ook 
duurzaam bouwen is belangrijk. Verder 
waaierde de discussie uit naar allerlei 
andere zaken, die niettemin met het 
thema in verband werden gebracht. 
Over het geheel genomen verliep het 
debat uiteindelijk toch ordelijk. 

Wie ook zelf over lokale thema's wil 
meepraten kan dat doen. Er volgen meer 
Politieke Cafés. 

Tot slot wens ik ons kader veel sterkte 
en wijsheid toe, in het vinden van een 
juiste lijn in deze zo moeilijke 
problematiek. 

 
Bart van Donselaar  
 

Provinciale Tomaat 
 
Sinds 21 mei zit ik nu in de Provinciale 
Staten en ook daar wil ik jullie geregeld 
kort van op de hoogte houden. De 
ruimte is deze maand wat beperkt, dus 
volgende keer wellicht meer. 
Op 22 juni was er een excursie, oa naar 
de Vliegbasis Soesterberg (dat moet 
natuur worden) en naar een camping bij 
Veenendaal.  
Aan het eind van de excursie moesten 
we gaan eten in "De Hoefslag" in Bosch 
en Duin. De SP fractie weigert zo'n 
geldverslindend etentje op kosten van 
de gemeenschap te doen. We werden 
met onze boycot gechanteerd door te 
vertellen dat er dan veel geld moest 
worden  betaa ld  omdat  er  a l 
gereserveerd was. Uiteindelijk bleek dat 
er wel enkele Statenleden voor minder 
dan de Hoefslag hun neus ophalen, maar 
dat een meerderheid nu eindelijk is 
gaan nadenken. Een volgend keer zal er 
zeker gezocht worden naar een minder 
prestifieuze eettent. Je ziet, we krijgen 
die andere partijen nog wel aan het 
denken. 
Pieter Wout  
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Verslag Politiek Café 1-7-’07 


