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PvdA en VVD trekken de 
stekker uit de provincie 
 
Nadat de SP fractie in de 
Provinciale Staten van Utrecht van 
de verbazing was bekomen 
overheerste een verheugd gevoel. 
Eigenlijk om niks hebben de 
fracties van VVD en PvdA tegen het 
CDA gezegd "wij moeten jullie niet 
meer". Exit coalitie en exit 
Gedeputeerden.  D i t  werd 
woensdagavond naar buiten 
gebracht. Al 35 jaar lang zijn deze 
drie partijen in de provincie 
Utrecht aan de macht. Echte 
keuzes werden niet gemaakt, het 
was steeds een kwestie van 
pappen en nathouden. Daaraan 
had de SP vanaf 2007 graag iets 
gedaan,  maar  werd toen 
buitengesloten. 
 
Nu de coalitie is opengebroken zal 
er naar een nieuwe meerderheid 
gezocht gaan worden. De SP gaat 
hier wederom serieus op in, we 
hoeven niet weg te lopen voor de 
verantwoordelijkheid. 
Tegelijkertijd zal deelname van de 
SP aan een nieuw te vormen 
college niet eenvoudig zijn, wij 
wensen uiteraard een ander 
beleid. 
 
De aanleiding voor de breuk zou de 
motie over polder Rijnenburg zijn, 
die 4 juli speelde in de 
statenvergadering. Daarin stond de 
vraag om te onderzoeken of er 
toch niet meer woningen in 
Rijnenburg gebouwd kunnen 
worden. De SP was altijd tegen 
bouw in Rijnenburg (vanwege de 
waterproblemen). Maar de keuze 
dat er gebouwd gaat worden is al 
lang gemaakt. En dan wil de SP 
liever voldoende sociale huur-
woningen, voorzieningen in de 
wijken en fatsoenlijk OV, iets dat 
nu niet in de plannen staat. Laat  

De Tomaat in de Raad 
Op 23 Juni is in de raad de voorjaarsnota behandeld, uit de jaarrekening 
2007 was maar liefst een bedrag van 5,3 miljoen over. Het College had 
de raad een aantal bestemmingsvoorstellen gedaan. Een van die 
bestemmingsvoorstellen was 3,5 miljoen extra aflossen op investeringen 
met maatschappelijk nut ( wegen, fietspaden, ed). Op zich is daar niets 
verkeerd mee, dat houd namelijk in dat we andere jaren meer te 
besteden hebben.  
Maar... onze fractie heeft laten uitrekenen door het ambtelijk apparaat 
wat het effect zou zijn van slechts 3 miljoen extra af te lossen en een 
half miljoen te gebruiken voor een tweede kunstgras voetbalveld. De 
voetbalverenigingen zitten namelijk met het probleem dat gewone 
grasvelden slechts beperkt bespeelbaar zijn. Daar komt nog bij dat er 
ontzettend veel jeugd wil voetballen en dat men mogelijk met 
wachtlijsten komt te zitten.  
Het inzetten van een half miljoen hiervoor zou op de meerjarenbegroting 
het effect hebben dat we na 2012 een slechter financieel perspectief 
hebben. Welnu 2012 is twee jaar na de verkiezingen, in die tien jaar dat 
ik bij de raad betrokken geweest ben heb ik dit soort doemscenario’s zo 
vaak moeten aanhoren; en het is nog nooit misgegaan.  
De fractie heeft een amendement ingediend om de raad uit te dagen wat 
risico te nemen, met als doel de jeugd de ruimte te geven om te 
sporten. Amendement heeft geen meerderheid in de raad gekregen. 
 

Waar rook is, .... 
In de raad van 23 juni j.l. werd ook het voorstel over de invoer van de 
regionalisering van de brandweer behandeld. De SP fractie stemde tegen 
het voorstel zoals het er nu ligt. 
 
Voorop gesteld is de Socialistische Partij voor een (brand)veilige 
regio Utrecht. 
 
Maar we hebben nog teveel vraagtekens bij het plan, waaronder wat nu 
werkelijk de de consequenties voor het brandweerpersoneel zullen gaan 
zijn. 
 
Het plan in een notendop is het samenvoegen van de brandweerkorpsen 
uit de regio om zo een slagvaardigere en efficientere organisatie te 
krijgen. 
Het is niet zo dat er nu niet wordt samengewerkt, integendeel, 
voertuigen en materieel wordt nu ook ingezet in de regio waarbij elke 
korps de uitrusting en de expertise heeft die bij zijn omgeving past, 
zoals bosvoertuigen, hoogwerkers, duikteam, of een reinigingscontainer 
voor ongevallen met gevaarlijke stoffen. 
Gesteld wordt nu dat een utrechtse brandweerman net zo geoefend 
moet zijn in het blussen van een bosbrand, als een brandweerman uit de 
Utrechtse Heuvelrug een brand in een hoge flat kan bedwingen. Om 
overal dezelfde expertise en kwaliteit te krijgen moet er door sommige 
korpsen vaker en kostbaar geoefend worden. Maar is dit dan wel 
efficient? Halen we dit niveau voor 2012? Daarnaast is het 
opleidingstraject voor het brandweerpersoneel aan veranderingen 
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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: 
Annette Melse 
Bergweg 52 
3707 AD  Zeist 
tel: 06-40353853 
e-mail: amelse@sp.nl 
 
ORGANISATIE- 

SECRETARIS: 
Jurien Veenhuis 
Brugakker 3184 
3704 LB  Zeist 
tel: 030-6994269 
e-mail:  
jurien@tomaatnet.nl 

RAADSFRACTIE: 
Jan Voogdt 
Pr. Margrietlaan 289 
3708 WE Zeist 
030-6916968 
(na 18.00 uur) 
javoogdt@tomaatnet.nl 
 
Lid Provinciale Staten: 
Pieter Wout Duquesnoy 
Ridderschapslaan 20 
3703 SN  Zeist 
tel: 030-6959716 /  
06-29430795 
e-mail:  
pieterwout@tomaatnet.nl 

onderhevig geweest, en ook in de nabije toekomst zijn hierin veranderingen 
gepland, waardoor de verschillen in procedures voor brandweertaken aanzienlijk 
zijn. Ook dit zal niet eenvoudig gelijk te trekken zijn binnen enkele jaren. 
Op het gebied van arbeidsvoorwaarden zullen er hoogswaarschijnlijk weinig 
verschillen zijn in lonen tussen de verschillende korpsen maar de SP zet 
vraagtekens bij de secundaire arbeidsvoorwaarden. Afspraken over werktijden, 
behuizing, weekend en nachtdiensten, maar ook carriere perspectieven.  Hoe is dit 
geregeld? 
En hoe zit het met de inzetbaarheid van brandweerpersoneel in de regio buiten 
hun standplaats? Wanneer in brandweerman in Zeist woont wordt hij/zij dan 
bijvoorbeeld tijdelijk in Woerden gestationeerd? Is dat tijdelijk, eenmalig voor een 
uitruk, een nachtdienst, een week, een maand? Heeft hij of zij niet juist voor deze 
lokatie of korps gekozen doordat hij zijn thuissituatie nu goed kan kombineren met 
zijn werk? Denk ook aan de verhuisverplichting die velen opgelegd hebben 
gekregen bij indiensttreding. 
Als laatste hechten we als SP aan een korps dat zich verbonden voelt met de 
standplaats en in ons geval Zeist, met de Zeister samenleving. 
 
Jan Voogdt 
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daar eerst maar eens een gedegen onderzoek naar uitvoeren, voordat we 
onomkeerbare en op verkeerde grond gebouwde beslissingen nemen. Dus stemde 
ook de SP voor de motie (met de nodige reserve). Zie ook de SP provinciale 
site  http://provincieutrecht.sp.nl/ 
 
In plaats van dat ik nu als statenlid dus een paar weekjes reces heb, gaan we weer 
aan de bak om te kijken of we het met een coalitie eens kunnen worden. En voor 
welke belangrijke punten van ons programma we ons dus hard voor zullen maken. 
Maar ook met de wetenschap dat we niet alles kunnen verzilveren. En het begint al 
heel moeilijk: de SP is toch de grootste kritikaster van de huidige coalitie en de 
overgebleven partijen laten openlijk weten liever GroenLinks of ChristenUnie te 
kiezen. 
 
Pieter Wout  

 

Na zo’n 1,5 jaar van SP stilte in Bunnik was er gelukkig weer een teken 
van SP in Bunnik. In verband met een onvoldoende aantal actieve leden 
werd SP afdeling Bunnik zo’n 1,5 jaar terug opgeheven. Bunnik was vanaf 
dat moment een onderdeel van Zeist. 
 
Ook de ZO krant moest nodig verspreid worden in de gemeente Bunnik. 
Na het eerdere verspreiden in Odijk was Bunnik nu aan de beurt. In 
Bunnik “Oost” waren al zo’n 500 ZO kranten verspreid en nu de rest nog. 
Vanuit Zeist kwamen zo’n negen leden op zaterdag 12 juli de ZO krant 
verspreiden. Vanaf 11.00 na de verzameling bij de AH op naar de 
Vletweide en met z’n tienen aan het verspreiden gegaan. Dat ging 
allemaal zeer voorspoedig en met de lunch was al zo’n beetje heel Bunnik 
“West” en “Noord” gedaan. De door Jan Voogd gebrachte 1200 ZO kranten 
waren dan ook bijna allemaal op.  Na de lunch in een half uur nog even de 
Oranje buurt voorzien van de ZO krant en daarmee bijna  geheel Bunnik 
voorzien. Het eerste teken van de herleving van SP in Bunnik was een feit. 
Bunnik was voorzien van bijna 1800 ZO-kranten. 
 
Peter van Aartsen, namens SP werkgroep Bunnik 

ZO krant in Bunnik 


