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BELCOURACTIE  
De Nederlandse missie in 
Uruzgan moet niet verlengd 
worden: dat is de boodschap van 
de actiekrant van het comité 
bestaande uit SP, GroenLinks, 
de coalitie Stop de Oorlog en het 
Platform tegen de Nieuwe 
Oorlog: 'Troepen Terug uit 
Afghanistan': 

In deze krant staan de 
argumenten achter de wens van 
de meerderheid van de 
bevolking: geen verlenging van 
de missie in Uruzgan. In plaats 
v a n  ' w e d e r o p b o u w '  e n 
'veiligheid' heeft de NAVO-
operatie de Afghanen juist meer 
geweld, armoede en onzekerheid 
gebracht. Van het totale budget 
voor de missie gaat slechts een 
heel klein deel naar hulp, bijna 
alles gaat naar militaire 
m i d d e l e n :  v a n  e e n 
wederopbouwmissie is geen 
sprake, dit is een vechtmissie.  

In Zeist vragen we aandacht 
voor de oorlog in Afghanistan 
op 29 september, waar we dan 
weer met onze actiecaravan 
staan.  

 
Ook wordt de actiekrant bezorgd 
aan al le  leden via  de 
eerstkomende Tribune. 

 

 

E L D O R A D O 
 
Bij het seniorencomplex 
E l d o r a d o  a a n  d e 
Griffensteinselaan staat het 
een en ander te gebeuren.  

Het activiteitencentrum, wat 
we samen met de bewoners 
open willen krijgen "voor 
en door bewoners" heeft nu 
de naam wijksteunpunt 
gekregen, er wordt een 
p r o f e s s i o n e l e  k r a c h t 
gezocht (advertentie in AD) 
en de week voor het 
verschijnen van deze 
Tr ibune  i s  e r  een 
informatiebijeenkomst voor 
de bewoners geweest.  

In contact met de SP heeft 
de Stichtse Warande gezegd 
dat ze ook wilde luisteren 
naar de bewoners, in de 
uitnodigingsbrief niets van 
dit alles.  

Dus nog steeds belangrijk 
dit in de gaten te houden. 
 
Namens actiecomité "Ons 
Eigen Eldorado" 

  
Pieter Wout  

 

 

Kamp Zeist 
Jan en ik zijn namens de 
fractie op bezoek geweest 
in detentiecentrum Kamp 
van Zeist. Wat is daar 
allemaal veranderd sinds 2 
jaar? De oude containers 
zullen vanaf 15 oktober 
verwijderd worden, dus die 
onveilige cellen zijn dan 
v e r l e d en  t i j d .  A l l e 
bestaande gebouwen zijn 
voorzien van de modernste 
sprinkler-installatie en 
n ieuwbouw gaat  nu 
voortaan ook voldoen aan 
alle eisen. Weer een 
winstpunt voor de SP. Ook 
zouden er sinds het nieuwe 
kabinet geen kinderen meer 
worden ingesloten. Dit 
komt omdat Albayrak een 
heel ander beleid wil voeren 
dan Verdonk en dat is maar 
gelukkig ook. Helaas zitten 
er dus nog wel zo'n 700 a 
800 mensen gevangen, 
waarvan het grootste 
gedeelte dus niets misdaan 
heeft. Ze zijn vluchteling. 
Daar moet nog wel 
verandering in komen, maar 
dat het in Kamp van Zeist 
beter is dan jaren geleden, 
dat is het dus wel. 
 
Pieter Wout   



Pagina 2 

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: 
 

Pieter Wout Duquesnoy 
Ridderschapslaan 20 
3703 SN  Zeist 
tel: 030-6959716 /  
06-29430795 
e-mail:  
pieterwout@tomaatnet.nl 

 

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

Vrijwel direct na de vakantie moest de 
onze raadsfractie al weer aan de bak. 
 
Het belangrijkste agendapunt was de 
bouwvisie. Voor het de vakantie was hier 
al een uitvoerig debat over geweest. 
Onze fractie heeft toen al te kennen 
gegeven dat we de bouwvisie niet scherp 
genoeg vonden. Er werd wel gesproken 
over hoger bouwen, maar hoe hoog dan? 
Waar gaan we bouwen, maar ook waar 
vooral niet. 
Eigenlijk misten alle fracties wel wat 
concrete uitgangspunten in de bouwvisie. 
 
In de vakantie heeft het ambtelijk 
apparaat een concept bouwvisie “Samen 
Wonen, Leven en Bouwen in 
Zeist”geproduceerd. 
Met de bedoeling om dit in debat te 
brengen en dan na vaststelling het de 
(schriftelijke)inspraak te laten ingaan. 
Goed, de concept bouwvisie word stapje 
bij stapje beter, maar in de beleving van 
de fractie zijn we er nog niet. De fractie 
v o o r z i t t e r  h e e f t  d a a r o m d e 
portefeuillehouder dan ook nog wat 
vragen gesteld. Met name over de 3 
bouwlagen die er in het centrum  mogen 
opgebouwd worden. Elders in Zeist mag 
1 bouwlaag toegevoegd worden zonder 
verdere analyse. Voor meer bouwlagen 
moet er dus een analyse komen of dit 
wenselijk, mogelijk is. In het centrum is 
het niet duidelijk of de 3 bouwlagen er 
nu wel of niet op mogen met of zonder 
die analyse. 
 
Naar mening van de fractie zegt de 
bouwvisie ook nog niet zoveel over het 
wonen en leven ná het bouwen. Toch 
heeft de fractie ingestemd met het 
concept. Dit gaat nu de inspraak in. Hier 
ligt dus een taak en kansen voor de 
Zeister burgers! Zij zijn aan zet om hun 
lofbetuigingen, maar ook hun bezwaren 
kenbaar te maken aan de raad. Met die 
zogenaamde zienswijzen in de hand zal 
de concept bouwvisie tot een goed 
instrument omgevormd moeten worden, 
een toetsingsinstrument waar we in Zeist 
kunnen toetsen hoe wij hier willen 
Wonen, Leven en Bouwen. 
 
Jan Voogdt. 

Uit de provincie: 
 
Ook voor de Provinciale Staten is het 
vergaderseizoen weer begonnen. Het 
belangrijkste item voor Zeist binnen de 
provinciale politiek is nu Vliegbasis 
Soesterberg. Op een informatieavond in 
Soesterberg, waar ik ook ben geweest, 
werd door de bewoners een aanval 
geplaatst op de bestuurders. Waarom een 
Amerikaans bureau inhuren, met allerlei 
verbindingen met vastgoedconcerns als 
Corio, om een natuur- en groenvisie te 
ontwikkelen? Verder werd er heel 
opvallend op die avond plots genoemd 
dat er een "bouwopgave" is voor de 
vliegbasis. Dat is dus echt volledig 
nieuw. Tot nu toe was het zo dat om het 
groen te verbeteren en de rotzooi op de 
vliegbasis op te ruimen er geld nodig is. 
En dat geld zo dan verdient moeten 
worden  me t  hu izenbouw en 
bedrijventerrein. Maar dus niet zomaar 
een "bouwopgave". Dit krijgt nog wel 
een vervolg in mijn statencommissie van 
Ruimte, Groen en Water (RGW). 
 
Verder ben ik voor het eerst bij het 
Progressief Groene Hart Beraad geweest. 
daarbij wordt informeel door de linkse 
partijen overleg gevoerd om het Groene 
Hart van de Randstad zo groen mogelijk 
te houden. Maar daar zie je dus al een 
groot verschil tussen PvdA (die dus bijna 
overal in het college zit) en SP. Er zijn 
nog vele bergen te verzetten. 
 
Dan iets dichter in de buurt. In 
Amerongen is een groep bewoners actief, 
zij zijn tegen de bouw van 1 woning aan 
de lekdijk. Deze woning is in ruil voor 
het opruimen van stallen. De provincie 
wil dit wel toelaten, maar moet daarvoor 
een aanpassing maken op het streekplan. 
Ik ben maar eens gaan kijken en praten 
met omwonenden. De meeste mensen in 
de buurt vinden het wel best. En naar 
mijn idee tast die woning het uitzicht op 
het dorpsgezicht van Amerongen niet 
aan. Dus om aan eerder gemaakte 
afspraken recht te doen zullen we in de 
commissie RGW groen licht geven. 
 
Pieter Wout 

RONDJE TOMAAT 


