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Kameraden! 
 
Zoals jullie allemaal wel 
begrepen hebben zijn er 
in november om precies 
te zijn op 22 november 
weer Tweede Kamer 
verkiezingen. 
De oorspronkelijk in 
2007 geplande ver-
kiezing is door de val van 
het kabinet naar 2006 
getrokken. 
Dat legt grote druk op 
politieke partijen, ook 
onze partij. Een nieuw 
p r og r amma  moes t 
geschreven worden, er 
moest een kandidaten-
lijst opgesteld worden, 
en dit alles moest 
natuurlijk ook nog naar 
de afdelingen. 
En dat alles moet dan 
ook nog in een hoog 
tempo want 7 oktober is 
h e t  c o n g r e s  t e r 
vaststelling van het 
programma en de 
kandidatenlijst. 
Welnu jullie hebben 
allemaal en uitnodiging 
gehad voor afgelopen 4 
september om met 
elkaar het concept van 
het verkiezingspro-
gramma tegen het licht 

te houden. 
Het doet me goed jullie 
te vertellen dat ik 
tevreden was over de 
opkomst. 
Zevenentwintig leden 
van de afdeling Zeist 
waren bij elkaar in het 
g e b o u w  v a n  d e 
duivenvereninging (lijkt 
inmiddels wel een beetje 
ons partijkantoor te gaan 
worden) en dat is meer 
dan 10 % van de 
afdeling. Daar waren 
leden van het eerste uur 
bij, maar ook kersverse 
leden. Maar ook van jong 
naar de wat ouderen 
onder  ons  waren 
vertegenwoordigd. 
 
Om 20:00 zijn we 
g e s t a r t  m e t  d e 
bespreking van de 12 
hoofdstukken uit het 
programma na een 
a a n t a l  r o o k -  e n 
plaspauzes waren we 
rond 24:00 klaar met de 
bespreking. 
Er zijn pittige discussies 
geweest, het was af en 
toe wat rommelig maar 
ja dat kan ook bijna niet 
a n d e r s  m e t  2 7 
s o c i a l i s t e n .  M a a r 

m i s s c h i e n 
discussiëren 

we wat te weinig 
tegenwoordig. 
In onze afdeling zijn er 
nogal wat punten in het 
programma die wat de 
afdeling Zeist nog wel 
e n i g e  b i j s t e l l i n g 
behoeven, dan wel 
g e s c h r ap t  k unnen 
w o r d e n  o f  z e l f s 
toegevoegd kunnen 
w o r d e n  a a n  h e t 
programma. 
Daartoe zijn we na de 
bespreking  overgegaan 
tot het kiezen van de vijf 
afgevaardigden die de 
a f d e l i n g  m o e t e n 
vertegenwoordigen op de 
regioconferentie van 16 
september in Utrecht en 
daarvan gaan er dan drie 
naar het congres op 7 
oktober. 
En ja, partijgenoten, dat 
is nog niet alles. Er zal 
g e f o l d e r d  m o e t e n 
worden, er zal campagne 
gevoerd moeten worden, 
er zal geplakt moeten 
worden! 
Raamposters hebben we 
nu al, dus we kunnen nu 
al laten zien dat we er 
klaar voor zijn! Als je zin 
om je eigen wijk van 
folders te voorzien bel 
dan Jeroen van Ravestijn 
of mij. 
 
Jan Voogdt 
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SP ZEIST ONLINE: 
(Nieuwe berichten op de website van de Zeister SP de afgelopen maand) 
* Start van de RSD actie, zie artikel in deze tribune. 
* SP stelt vragen over de brandveiligheid van Kamp van Zeist. Deze vragen naar aanleiding 
van het rapport over de Schipholbrand.  
* Een verslag van de wake bij Kamp van Zeist op 3 september.  
* Verslag over de eerste burger-inloop van het nieuwe vergadermodel van de gemeenteraad. 
* Gezamenlijke actie SP, Seyst-nu, Leefbaar Zeist en D66 gericht tegen de belachelijk dure nieuwbouw van het 
gemeentehuis. Dinsdag 12 september wordt dit besproken in de gemeenteraad, de SP is tegen dit 17 miljoen kostende project.  
 
Heb je geen internet maar wil je meer weten over deze onderwerpen dan kun je bellen met 030-6959716 (Pieter Wout), voor bijvoorbeeld 
een geprinte versie. Heel veel informatie verschijnt op zeist.sp.nl . Internet is een snel medium, het inlegvel zal niet altijd alles kunnen 
bevatten. Middels de rubriek "Nieuw op SP Zeist online" houden we jullie ook op de hoogte.  
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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: 
 
Jan Voogdt 
Pr. Margrietlaan 289 
3708 WE Zeist 
030-6916968 
(na 18.00 uur) 
javoogdt@tomaatnet.nl 
 
ORGANISATIE- 

SECRETARIS: 
 

Jeroen van Ravestijn 
Sanatoriumlaan 29 
3705 AM Zeist 
030-6962398 
ravestijn@tomaatnet.nl  
 
RAADSFRACTIE: 
 
Ine de Vries 
Gandhilaan 3 
3707 KE Zeist 
030-8891394 
ien@tomaatnet.nl 

SP onderzoekt tevredenheid van RSD-klanten  
De SP houdt in de maand september een klanttevredenheidsonderzoek naar de 
Regionale Sociale Dienst (RSD) van de regio Kromme Rijn / Heuvelrug. We hebben 
de aftrap op 1 september verricht met onze caravan. Deze ztond als mobiel loket bij 
Het Rond en 's avonds in Wijk bij Duurstede. Ook hebben we een gesprek gehad met 
dhr. Mosselman, directeur van de RSD en hem onze flyers aangeboden. Dit mobiele 
loket is om aan te tonen dat de RSD best wel dichter bij de inwoners kan komen en 
dat niet iemand uit Wijk voor informatie of een kort gesprek helemaal naar Zeist 
moet. Eens soort biblio-bus idee.  

Bij de SP afdelingen van Bunnik, De 
Bilt, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij 
Duurstede en Zeist komen regelmatig 
klachten over de RSD binnen. Om 
problemen inzichtelijk te maken hebben 
de afdelingen gezamenlijk besloten een 
groot onderzoek te houden naar de 
werkwijze van de RSD en de 
tevredenheid van de inwoners over de 
RSD. Door middel van een breed 
verspreide flyer, een telefoonnummer 
(030-2204723 ma t/m za 18.00-21.00 
uur) en de enquete op de website 
www.provincieutrecht.sp.nl/rsd wil de SP 
zo veel mogelijk positieve en negatieve 
ervaringen verzamelen. 
 
In de enquete van de lokale SP-
gemeenteraadsfracties van De Bilt, 
Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist 
en de SP afdeling Bunnik komen vragen 
aan de orde over snelheid en kwaliteit 
van de dienstverlening, bereikbaarheid 
van de dienst en  toegankelijkheid van 
informatie over aanvullende regelingen. 
De SP-fracties in de raden van de 
aangesloten gemeenten willen graag de 
ervaringen horen van mensen die sinds 1 
januari met de RSD te maken hebben. 
 
Vanaf 1 januari is de Regionale Sociale 
Dienst (RSD) operationeel in onze regio. 
Deze RSD is onstaan uit een fusie van de 
lokale sociale diensten. Bij het 

samenvoegen is dit politiek verkocht met 
beloften over verbeterde prestaties en het 
vergroten van de efficiëntie.  De SP-
hulpdiensten in de regio hebben zorgen 
over het functioneren van de RSD. Nu de 
eerste opstartproblemen voorbij zijn, 
verwachten we een reëel beeld te kunnen 
krijgen van de werkelijke kwaliteit van 
de dienst. Vandaar dat we nu de actie 
beginnen. 
 
Met de verkregen informatie zal de SP 
een rapport opstellen, dat aangeboden zal 
worden aan de voorzitter van de RSD, 
Jan Burger, en aan de verantwoordelijke 
wethouders van de betrokken gemeenten. 
“Het belangrijkste is dat we een goed 
beeld krijgen over de RSD. Dat kan dan 
als leidraad dienen voor verbeteringen 
voor de betrokken klanten, die vaak in 
kwetsbare situatie zitten. Daar is 
namelijk iedereen bij gebaat.” 
 
Zeister SP leden met kennis over / 
contacten met de RSD, bel met 030-
2204723. Maak ook vrienden, familie en 
kennissen hier mee bekend. Je kunt de 
e n q u ê t e  o o k  i n v u l l e n  o p 
www.provincieutrecht.sp.nl/rsd. De actie 
loopt nog tot 1 oktober. 
 
Voor meer informatie:  
Pieter Wout Duquesnoy,  030-6959716 


