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Zo, het is een 
beetje komkom-
m e r t i j d ,  v e e l 
politieke activiteiten 
liggen stil of staan 
op een laag pitje. 
Ook in onze afdeling. 
Even bijtanken 
zullen we het maar 
noemen, want na de 
vakantie valt er 
weer zat te doen! 
De raadsfractie mag 
half augustus al 
weer opdraven voor 
een ingelaste raads-
vergadering over 
het stedelijk kern-
gebied en het 
achteraf betaald 
parkeren. Die mogen 
zich in de vakantie 
alvast inlezen. 
Maar op het gebied 
van de komende 
verkiezingen valt er 
ook genoeg te doen. 
Inmiddels heeft 
zich al één van de 
leden aangemeld om 
i e t s  m e t  d e 

campagne te willen 
gaan doen. Ook 
heeft de eerste 
vrouw die op de 
kieslijst wil staan 
zich aangemeld. Dat 
mogen er trouwens 
best wel een paar 
meer zijn. Direct na 
de vakantie zullen 
we ons over de 
kieslijst moeten 
gaan buigen en ook 
ons lokale program-
ma weer gaan 
actualiseren. Pikant 
om te vertellen is 
misschien wel dat de 
ik ben benaderd 
door Groen Links om 
een lijst verbinding 
aan te gaan. 
Het gaat hier 
echter niet om een 
lijstverbinding met 
Groen Links alleen, 
maar tevens om een 
lijstverbinding met 
D66 en met de PvdA. 
In de gesprekken 
die we met elkaar 
gehad hebben heb ik 
in ieder geval al 
aangegeven dat een 

lijstverbinding met 
de PvdA voor mij 
moeilijk te verteren 
is. We hebben dit in 
het bestuur be-
sproken en we zij er 
nog niet helemaal 
uit, maar we neigen 
er naar om op eigen 
kracht de verkie-
zingen in te gaan. 
 

A L S 
I E M A N D 
VAN JULLIE 
DAAR EEN 
M E N I N G 
O V E R 
HEEFT,  DAN 
B E N  I K 
DAAR ZEER 
BENIEUWD 
NAAR! 
 
NEEM DAN NA 
10 AUGUSTUS 
EVEN CONTACT 
MET MIJ OP! 
 
Welnu, even weer 
terug naar de 

komende activi-
teiten. Zoals jullie 
weten bestaan we 
dit jaar 10 jaar! De 
voorbereidingen om 
dit te vieren zijn al 
gestart. Als je daar 
nog aan mee wil doen 
meld je dan even bij 
Jeroen de organi-
satiesecretaris. 
Ik denk dat we dat 
feest van ons 10-
jarig bestaan nog 
moo i e r  kunnen 
maken als we met 
elkaar in staat zijn 
om ook dit jaar de 
250 leden te halen! 
We zitten momen-
teel op 223 leden 
dus het lijkt mij niet 
geheel onmogelijk! 
Ken je nog iemand in 
je naaste omgeving 
die misschien al wel 
SP sympathisant is 
maar nog geen lid, 
haal hem of haar 
over! 
 
Tot na de vakantie! 
 
Jan Voogdt 
 
 
 

Voor de meest actuele informatie: surf naar http://zeist.sp.nl ! 
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De Komkommertijd 
van de zomervakantie 
heeft de gemeente Zeist 
gekozen om het hele 
centrum op de schop te 
nemen.  
Nu nog effe figuurlijk, 
want er is een 
belangrijke raads-
vergadering etc half 
augustus. Maar die 
moet dan beslissen wat 
er allemaal op de schop 
gaat. 
En dit alles dus midden 
in de zomervakantie, 
meeste mensen weg en 
hebben dus geen tijd  of 
zien het gewoon niet. 

Waar is hier de in-
spraak? 
 
Waar gaat het om? 
Onze parkeergarages 
worden weggegeven 
aan een parkeerbedrijf. 
Een contract voor 40 
jaar. Zijn ze gek 
geworden!  
Daarbij ook nog 
spec i aa l  beoogde 
afsluiting van de Jager- 
en Middellaan. Dit 
laatste is na protesten al 
weer tijdelijk terug-
gedraaid.  
Inspraak en overleg, ho 
maar. 

Een woontoren op de 
weeshuislaan, 40 meter 
hoog (12 verdiepingen). 
Zomaar een plannetje in 
juli verzonnen, in 
augustus moeten we 
beslissen. 
 
En om Zeist nog meer 
prestige te geven moet 
het winkelcentrum weer 
g e h e e l  v e r b o u w d 
worden. 
G e e n  d o o r g a a n d 
verkeer meer, alle 
verkeersomleidingen 
via Laan van Beek en 
Royen.  
Bieb en muziekschool 
wordt afgebroken, die 
moeten verhuizen. 
(Naar het nieuwe deel 
bij het gemeentehuis?!). 
 
En geen van de 
bewoners heeft echt de 
tijd om die verschil-
lende plannen goed te 
bekijken en een 
duidelijk verband waar 
te nemen. 
 
Maar er is protest, o.a. 
van bewoners van de 
Jagerlaan. Dus het kan 
nog een heel hete, 
b e n a u w d e  z o m e r 
worden.  
Net zo broeierig als 
toen ik dit stukje typte, 
dat  belooft  wat. 
 
Pieter Wout.  

Stel: U bent op een partij-avond waar Jan 
Marijnissen en anderen zojuist gesproken 
hebben. Het officiële gedeelte zit erop. En u 
neemt plaats aan de bar, om met enkele partijge-
noten nog wat na te borrelen. Ook Jan Marijnissen 
schuift aan. Al snel passeren alle mogelijke 
actuele politieke thema's de revue. Balkenende en 
zijn trawanten zeggen zus. Wat vindt Jan 
daarvan? En als Balkenende ongelijk heeft, hoe 
moet het dan wel? Een uitgelezen kans om 
opvattingen zoals die van Balkenende maar ook 
uw persoonlijke twijfels aan de orde te stellen, 
en dóór te vragen. Deze kans laten u en uw 
bargenoten zich niet ontglippen. Zo gaan de 
vragen en antwoorden heen en weer. Over van 
alles en nog wat. Te veel om op te noemen. Als u 
's avonds laat huiswaarts keert weet u: Het kan 
anders! Het kan beter! Een links alternatief is 
mogelijk. 

Dit verhaaltje heb ik verzonnen. Maar een 
dergelijke ervaring kunt u zelf opdoen door het 
boek Hoe dan, Jan? Een gesprek over nieuw 
optimisme in tijden van crisis van Karel Glastra 
van Loon en Kees Slager te lezen. Gemakkelijke 
lectuur waarin niettemin veel behandeld wordt. 

Bart van Donselaar 

Hoe dan, Jan? 

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

SECRETARIS: 
 

Jeroen van Ravestein 
Sanatoriumlaan 29 
3705 AM Zeist 
030-6962398 
ravestein@tomaatnet.nl  
 
RAADSFRACTIE: 
 
Pieter Wout Duquesnoy 
Ridderschapslaan 20 
3703 SN Zeist 
030-6959716 
pieterwout@tomaatnet.nl 

RONDJE TOMAAT 


