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H et zal je maar 
gebeuren, op 
een avond 

loop je door het cen-
trum van Zeist, je wil 
even bij de wielerronde 
kijken, zie op eens een 
aantal mensen in blau-
we jassen en shirts 
voorbij komen. Als je 
even beter kijkt zie dat 
het een ploeg SP-ers is, 
ieder met een arm vol 
folders. Ze gaan van 
brievenbus naar brie-
venbus. Wel 9 man 
sterk! 
Ja , zo zagen we de 
mensen ook wel een 
beetje naar ons kijken, 
toen we donderdag-
avond 21 augustus weer 
eens besloten hadden 
om een gedeelte van 
Zeist te voorzien van de 
Balkenende- folders. 
Twee dames en 7 heren 
togen door het centrum 
van Zeist, we hebben 
zo’n anderhalf uur ge-
folderd, daarna hebben 
we nog wat bij de voor-
zitter thuis gedronken.
Voor de zomer vakantie 
hadden we dit al eens 
gedaan in de hoogbouw 
van Zeist en dat leverde 
7 nieuwe leden op! 
Het zal ons benieuwen 
wat deze ronde ople-
vert! Ditte, Sjanie, 
Wout, Donald, Jan, 
Boudewijn, Jurien, en 
Hans bedankt! Een aan-

tal partijgenoten uit den 
Dolder nemen uiteraard 
Den Dolder voor hun 
rekening, Pieter de Pree 
regelt daar de folder-
ronde, Pieter bedankt! 
Maar ook in  Austerlitz 
zijn er folders uitgezet, 
daar heeft Joke van Ee 
zorg voor gedragen, Jo-
ke bedankt! En partijge-
noten dit is nog maar 
het begin! We zullen 
nog wel een paar keer 
aan de bak moeten te-
gen het beleid van deze 
regering! Trouwens als 
het je leuk lijkt om met 
een aantal partijgenoten 
tezamen een wijk te be-
folderen, misschien wel 
jouw wijk, laat het me 
dan even weten.  
 
Jan Voogdt 

P artijgenoten, de 
vakanties zijn gro-
tendeels voorbij. 

Een ieder gaat weer zich 
weer voegen in zijn dage-
lijkse bezigheden. En dat 
geld ook een beetje voor 
onze afdeling.  
Daar gaan echter wel wat 
dingen gebeuren. De af-
deling in  oprichting Heu-
velrug/Krommerijn  krijgt 
in september de status van 
afdeling.  Dan word de 
afdeling Zeist in ledental 

wat kleiner, maar dat be-
tekent dus niet dat we het 
dan maar rustig aan kun-
nen gaan doen. Nee, hier 
in Zeist en Den Dolder en 
natuurlijk ook Austerlitz 
valt nog genoeg te doen! 
Voorlopig blijven we ook 
nog de moeder afdeling 
voor de ledenkerngroep 
Veenendaal. In het vorige 
inlegvel heb ik al even 
genoemd hoe jullie zelf in 
staat zijn om van je eigen 
afdeling een levendige 
afdeling te maken! 
Ik ga dat hier niet alle-
maal herhalen, maar als je 
een leuk idee hebt, of je 
wil je wel met het reilen 
en zeilen van de afdeling 
bezighouden, zonder dat 
het meteen een dagtaak 
word, schroom dan niet 
om me te bellen! Medio 
oktober is er weer jaar-
lijkse ledenbijeenkomst, 
het lijkt me leuk om daar 
eens iets gezelligs van te 
maken ! We zijn natuur-
lijk wel lid van een poli-
tieke partij dus alleen 
maar sjoelen of klaverjas-
sen is niet de bedoeling, 
laat maar eens horen wat 
jullie zoal bezig houd! Er 
word uiteraard even tijd 
vrijgemaakt voor het for-
mele gedeelte, de verkie-
zing van je afdelingska-
der. Je mag als je dat wil 
jezelf ook kandidateren, 
als jij deel wilt uit maken 
van de mensen die de af-
deling laten draaien. Je 
hoeft daar niet speciaal 
iets voor geleerd te heb-
ben, of iets speciaals te 
kunnen, of en vergadertij-
ger te zijn, welnee als jij 
je hart links hebt zitten en 

je hebt gewoon zin om je 
in te zetten op welk ter-
rein dan ook, en je wilt 
dat samen met anderen 
doen dan ben je welkom!  
Trouwens, het kiezen van 
je eigen afdelingskader, 
en dat mag je niet verge-
ten, is jouw democratisch 
stemrecht om te beslissen 
wie dat kader vormen van 
onze afdeling. Jullie krij-
gen allemaal een persoon-
lijke uitnodiging toege-
stuurd, maar voor die tijd 
mag je mij al bellen met 
je ideeën. En als je vragen 
hebt natuurlijk ook.  La-
ten we er in ieder geval 
een gezellige bijeenkomst 
van maken!   
 
Jan Voogdt 
 
Bibliotheek 
 
Pas heb ik een abonne-
ment bij de Zeister Open-
bare Bibliotheek geno-
men. En dat is mij goed 
bevallen.  
De bieb verleent allerlei 
diensten. Maar wat mij 
het meest aanspreekt is de 
mogelijkheid tegen een 
geringe vergoeding via de 
bieb allerhande boeken uit 
andere bibliotheken 
(waaronder bibliotheken 
van universiteiten en ho-
gescholen) te lenen. Op 
deze manier raakt men 
niet snel uitgelezen. Ook 
de gewone burger kan zo 
tal van zaken tot de bo-
dem uitzoeken.  
Laten we zuinig op onze 
bieb zijn.  
 
Bart van Donselaar 

SP op foldertocht 

Werk aan de 
winkel ! 
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SP-OUDEREN-
PLATFORM 
 
 
Het SP-Ouderenplatform 
zal prominent aanwezig 
zijn op de seniorenbeurs 
die van 24 t/m 28 septem-
ber plaatsvindt in de Jaar-
beurs te Utrecht. Dage-
l i j k s  z u l l e n  S P -
parlementariers deelne-
men aan de politieke the-
madebatten: 
24-9  gehandicaptenbe
          leid, Agnes Kant 
25-9  zelfstandig blijven 
          wonen, Fenna Ver
          geer 
26-9  gezondheidszorg, 
          Jan Marijnissen 
27-9  AOW en pensioe
          nen in Europees 
          perspectief, Jan de 
          Wit 
28-9  Ouderen en werk, 
          Piet de Ruiter  
 
Inlichtingen: John Kuij-
pers, jkuijpers@sp.nl, tel. 
(0475) 488 160.  
 
 
KEER HET TIJ: 
L A N D E L I J K E 
DEMONSTRATIE 
TEGEN BALKE-
NENDE II 
 
De aftrap van gezamenlij-
ke protesten tegen de 
plannen van het kabinet 
Balkenende II vindt plaats 
op zaterdag 20 september 
2003. Om 13 uur start een 
grote landelijke demon-
stratie op de Dam in Am-
sterdam. De demonstratie 
wordt georganiseerd door 
platform Keer het Tij 
waarbij 233 organisaties 
bij zijn aangesloten. Vol-
gens het platform is dit 
kabinet met de enorme 
bezuinigingen van 15 mil-

jard het meest asociale in 
de afgelopen decennia. 
http://www.sp.nl/nieuws/
bijdeagenda/030920 
keerhettij.stm 
 
Griezelen met  
Hitchkock?? 
 
 

B irds. Bijna ieder-
een kent die film 
wel, een stadje dat 

wordt geteisterd door van 
die lieve vogels. Zelfs de 
kanariepiet van oma is 
een soort commando ge-
worden (hoewel, ik heb 
geen groene baret ge-
zien...). 
 
Ook in Zeist kan er nu 
worden gegriezeld met 
vogels. Of eerder: ik kijk 
met afschuw hoe de wo-
ningbouwverenigingen en 
de gemeente de Vogel-
wijk aan het afbreken 
zijn. Herstructureren noe-
men ze dat. En ze geven 
ook grif toe dat daarvoor 
ook gesloopt moet wor-
den. De sloop van gebou-
wen. Maar zeggen ze, we 
zetten er betere voor in de 
plaats. 
 
Betere, en duurdere, en 
vooral veel te weinig. 
Want wat ze niet vertellen 
is dat naast de geplande 
sloop van de flats ze ook 
bezig zijn om de wijk en 
zijn inwoners te slopen. 
De Vogelwijk is niet zo 
groot, de plannen behe l-
zen bijvoorbeeld 198 ge-
zinnen (de flatbewoners). 
Maar het is wel een hech-
te wijk, heel sociaal. 
 
“Wat, de Vogelwijk!. Je 
bedoeld dat criminele nest 
waar de politie niet eens 
langs durft te komen?” 
Mensen, gaan jullie effe 

mee met de tijd. Dat is 
allang niet meer de waar-
heid in de Vogelwijk, 
hoewel door gemeente en 
woningbouw dat nog wel 
vaak naar voren wordt 
gebracht. 
 
Deze hechte gemeenschap 
wordt uit elkaar getrok-
ken. Er gaan 198 huurwo-
ningen weg, er komen er 
85 terug. “Neen, was de 
toezegging, we houden 
een enquête en iedereen 
heeft het recht terug te 
keren”. Maar dan werd 
dus al gegokt dan ruim 
50% weg wilde uit de 
wijk. De enquête resulta-
ten zijn bekend, 19% wil 
weg uit de wijk, de rest 
dus niet. En nu heeft de 
projectgroep een reken-
sommetje gemaakt en ge-
schoven met gezinnen. 
Ook al zegt de uitslag van 
de enquête dat 80% dus 
wil blijven, volgens de 
projectgroep hoeven er 
maar 10 mensen gedwon-
gen te verhuizen naar bui-
ten de wijk.  
 
198 gezinnen, woningen 
gesloopt. 85 huurwonin-
gen terug (plus 12 goed-
kope koopwoningen). 
80% wil blijven en dus 
hoeven maar 10 gezinnen 
weg ????? 
 
Hier hechten we geen ge-
loof meer aan, hier wordt 
gegoocheld met cijfers en 
dus gespeeld met gezin-
nen. Het is tijd om dit te 
stoppen. Het actiecommi-
tee voor behoud van de 
sociale Vogelwijk is op-
gericht door bewoners en 
de SP Zeist. Wij gaan niet 
vluchten, net als Tippi 
Hendren wel deed.... 
 
Pieter Wout 

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  VEENEN-
DAAL 
0318-519745 
r.pater@wxs.nl 

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 


