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P artijgenoten, het 
is nu vier jaar 
geleden dat ik in 

mijn vakantie de toen-
malige afdelingsvoor-
zitter Jeannette de Jong 
een brief schreef. Jean-
nette had mij voor de 
vakantie gevraagd of ik 
er over na wilde denken 
om  bij de Algemene 
Leden Vergadering van 
september 1999 als 
kandidaat afdelings-
voorzitter te worden.  
Ik heb Jeannette des-
tijds geschreven dat ik 
daar toen nog niet aan 
toe was. 
Nu vier jaar later, zit ik 
op het zelfde vakantie-
adres als toen aan deze 
brief te werken.  
Ik ben nu toch voorzit-
ter en heb met het be-
stuur besloten dat we 
medio oktober weer een 
ALV gaan houden.  
Er is in die vier jaar 
veel gebeurd, we heb-
ben een aantal verkie-
zingen gehad, Gemeen-
teraadsverkiezingen, 
Tweede Kamer verkie-
zingen, een gevallen ka-
binet, nog eens Tweede 
Kamer verkiezingen, 
Provinciale Staten ver-
kiezingen, we waren er 
maar druk mee. Nu 
hebben we dan weer 
een kabinet, Balkenen-
de II, nou dit gaat ons 

SP-ers weer flink werk 
geven! 
Gelukkig is de SP flink 
gegroeid de laatste 4 
jaar ! Ook de afdeling 
Zeist is bijna verdub-
beld ! En…..uit de afde-
ling Zeist zal op korte 
termijn de afdeling in 
oprichting Heuvelrug/
Krommerijn op eigen 
benen mogen staan.  
In Veenendaal is een 
erg actieve ledenwerk-
groep hard aan het werk 
om wellicht volgend 
jaar als zelfstandige af-
deling verder te gaan. 
Kortom werk zat !!!! 
Het huidige bestuur kan 
is wat aan de krappe 
kant, we kunnen best 
wat hulp gebruiken van 
jullie !! Misschien wil 
je iets met de website, 
misschien ben je goed 
in het organiseren, of 
weet je veel van wetge-
ving. Misschien wil je 
stukken lezen voor de 
raadsfractie, of wil je de 
Tribunes in jouw wijk 
bezorgen. Of………..
misschien ben je wel 
een betere voorzitter 
dan ik ! 
Ik heb een aantal din-
gen opgenoemd, maar 
wellicht hebben jullie 
zelf wel een idee, welnu 
kom maar op !  
Je mag me altijd 
bellen, mailen, schrij-

ven, kijk maar. En je 
kunt het natuur-

li jk ook kwijt bij 
de andere bestuursle-
den.  
 
Jan Voogdt 
 

SP en  
bewoners  
Vogelwijk  

willen sociale 
woningbouw. 

 

D e uitslag van 
de brandbrief / 
vragenlijst met 

betrekking tot woon-
wensen in de Vogelwijk 
is 14 Juli 2003 aan de 
bewoners van de Vo-
gelwijk bekend ge-
maakt door middel van 
een vlugschrift. Hoofd-
conclusie is dat 90% 
van de inzenders kiest 
voor een huurwoning. 
Dit staat in schril con-
trast met de aantallen 
huurwoningen in het 
herstructureringsplan 
van de Vogelwijk 
 
De uitslag, zoals ook de 
bewoners deze hebben 
ontvangen, luidt als 
volgt na ontvangst van 
iets meer dan 50% van 
de uitgedeelde 198 vra-
genlijsten: 
 
Op de vraag of de be-
woners kiezen voor 

huur of 
k o o p 
w e n s t  

90% wederom een 
huurwoning, 9% kiest 
voor kopen. En bij die-
gene die willen kopen is 
er maar 1 die kiest voor 
een woning van 
180.000 euro, de rest 
wil het goedkoopste ty-
pe (160.000 euro). Bij 
de koopwoningen kiest 
de meerderheid voor 
een woning met drie 
slaapkamers. 
 
Wat willen nu die 90% 
toekomstige huurders? 

Het merendeel kiest 
dus voor een huur tus-
sen de 300 en 400 eu-
ro, maar weinigen 
kunnen die 450 of 
meer opbrengen. 
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Uit deze uitslag blijkt 
dat de meeste huishou-
dens kiezen voor een 
betaalbare huurwoning. 
En ze kunnen de voor-
gestelde, dure koopwo-
ningen van het herstruc-
tureringsplan niet op-
brengen. De percenta-
ges laten zien dat er 
toch een groot gat zit 
tussen de woonwensen 
van de bewoners van de 
Vogelwijk en het her-
structureringsplan (dus 
de afbraak van 198 
huurwoningen en het 
weer terug plaatsen van 
maar 85 stuks sociale 
huurwoningen) van de 
gemeente en corpora-
ties.  
 
De brandbrief / vragen-
lijst is half juni bij alle 
bewoners afgegeven 
omdat in de enquête 
van de gemeente onvol-
doende aandacht was 
voor de woonwensen 
van de bewoners (wat 
wel beloofd was). Zelfs 
overleg met de raads-
fractie en de bewoners-
commissie leidde niet 
tot aanpassing en dus 
was de SP genoodzaakt, 
samen met een aantal 
leden van de bewoners-
commissie, de bewo-
ners te informeren en 
hun wensen te inventa-
riseren.  

M en gaat er 
vaak vanuit 
dat de Euro-

pese eenwording onver-
mijdelijk is, en het er 
nog slechts om gaat het 
democratische karakter 
van de uiteindelijke Eu-
ropese superstaat te 
waarborgen. 
 

Maar waarom is de 
Europese eenwording 
onvermijdelijk? Sommi-
ge staten gaan samen, 
andere vallen uit elkaar. 
Ik heb nog geen overtui-
gend argument voor de 
onvermijdelijkheid van 
de Europese eenwording 
gehoord. Maar zelfs als 
de eenwording onver-
mijdelijk is, is dat nog 
geen argument om er 
haast mee te maken. Wij 
zijn ook allemaal sterfe-
lijk, maar daarom hoeven 
we onze dood nog niet te 
bevorderen. 

 
En dan het gewenste 

democratische karakter 
van de Europese super-
staat. Men doet net alsof 
de democratie een won-
dermiddel is dat aller-
hande staatsvormen kan 
legitimeren. Maar zelfs 
de democratie heeft haar 
beperkingen. Naarmate 

de schaal toeneemt, 
blijkt zij steeds slechter te 
werken. De invloed van 
de individuele burger 
wordt uiteindelijk ver-
waarloosbaar, en de mo-
gelijkheden van contact 
tussen de volksvertegen-
woordigers en de indivi-
duele burgers worden 
miniem. Daarvoor in de 
plaats komen voorge-
kookte televisiepresenta-
ties, lobbyisme en een 
toegenomen invloed 
van belangengroepen. 
In het geval van Europa 
zal je ook nog krijgen dat 
kleinere landen zoals Ne-
derland - gezien het rela-
tief geringe aantal stem-
men dat zijn burgers 
kunnen uitbrengen - er 
voor spek en bonen bij 
zitten. De grote landen 
zullen voor ons bepalen 
wat wij te doen en te la-
ten hebben. Het is niet 
te verwachten dat de 
Nederlandse burgers en-
thousiast in dit Europese 
politieke spel zullen 
meedraaien. Het is im-
mers al moeilijk genoeg 
de Nederlandse burgers 
voor de Nederlandse poli-
tiek te interesseren. 

 
Internationale orga-

nen zijn belangrijk om 

zich met internationaal 
spelende zaken bezig te 
houden. Maar de zeg-
genschap over nationale, 
regionale en gemeente-
lijke zaken hoort bij nati-
onale, regionale en ge-
meentelijke organen. 

 

Bart van Donselaar 

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 

Europese eenwording  
 

Door Bart van Donselaar 

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 

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


