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Voor de meest actuele informatie: 
surf naar http://zeist.sp.nl ! 

Partijgenoten, 
 
De vakantie in Midden-
Nederland is weer voorbij. Dat 
betekent dat de raadsfractie en 
Provinciale Staten-fractie ook 
weer aan de slag moeten. 
 
De eerste twee dikke 
enveloppen zijn inmiddels weer 
bij de raadsleden en de 
fractieassistenten in de bus 
beland. 
 
Een forse pak papier waar wij 

ons weer moeten over buigen. 
En geloof me, dat zullen we 
ook doen. In de afgelopen 
vakantie periode heeft de 
fractie echter niet stil gezeten. 
We hebben de dinsdagavonden 
gewoon  i ngevu l d  me t 
fractiewerk. Er waren uiteraard 
geen stukken die behandeld 
dienden te worden, dus zijn we 
naar ‘ buiten’  gegaan. We 
hebben een aantal mensen 
bezocht die ons benaderd 
hadden, en we hebben ook 
mensen uitgenodigd. 
 
Dat is ons best goed bevallen, 

dus, en dan 
moeten we even 

kijken hoeveel tijd en ruimte 
we daar voor vinden, willen we 
mee doorgaan.  
Dat kan betekenen dat 
wanneer iemand van jullie iets 
in je omgeving tegenkomen 
waarvan je vind dat iets niet 
kan, of zou moeten kunnen, 
bel of mail dan naar de 
fractieleden. We komen langs 
of je mag bij ons langs komen 
en dan kunnen we er over 
praten.  
 
Let wel, ik beweer niet dat we 
een pasklare oplossing bieden, 
het moet uiteraard ook wel 
politiek te maken zijn.  
 
Nu, dat kan je van te voren 
niet altijd goed weten dus 
neem ook bij twijfel contact 
met ons op. De leden van de 
SP zijn de ogen en oren van de 
samenleving! 
 
Jan Voogdt (Fractievoorzitter)   

ALGEMENE LEDENVERGADERING SP ZEIST 

Beste SP-er, 
 
Oktober aanstaande vindt er weer een Algemene 
Ledenvergadering plaats. 
Het zittende bestuur zal op deze avond verantwoording afleggen 
en natuurlijk zal er een nieuw bestuur door de aanwezige leden 
gekozen worden. 
 
Hoewel het zittende bestuur geschikte kandidaten voordraagt, 
kan, zoals altijd, ieder Zeister lid ook zichzelf kandideren voor 
een bestuursfunctie. (http://www.sp.nl/partij/theorie/statuten/
huishoudelijkreglement.stm). 
 
Mocht ook jij geïnteresseerd zijn in een functie binnen het nieuwe 
bestuur dan kun je je kandidatuur aan onze afdelingsecretaris 
Jurien Veenhuis of aan mij bekendmaken voor 15 september a.s.  
Ook als je vragen hebt, mail of bel (me) dan. 
 
Ik ben erg blij te kunnen melden dat Jan Voogdt bereid is zich te 
kandideren voor de voorzittersfunctie, omdat ik heb aangegeven 
niet, als voorzitter, in het nieuwe bestuur te kunnen terugkeren. 
 
Graag wil ik nu al van de gelegenheid gebruik maken, het bestuur 
van harte te danken voor hun inzet de afgelopen tijd. 
 
Annette Melse, 
amelse@sp.nl 

WEER AAN DE SLAG 

 
De Tweede Kamerfractie 
is op zoek naar fulltime 
ve r s t e rk i ng  i n  de 
ondersteuning op de 
gebieden van defensie en 
integratie.  
Als je belangstelling hebt 
of geschikte mensen kent 
die mogelijk belangstelling 
hebben, neem dan contact 
op met de fractie:  
070-3183044.  

2E KAMERFRACTIE 
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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: 
Jurien Veenhuis 
Brugakker 3184 
3704 LB  Zeist 
tel: 030-6994269 
e-mail:  
jurien@tomaatnet.nl 

RAADSFRACTIE: 
Jan Voogdt 
Pr. Margrietlaan 289 
3708 WE Zeist 
030-6916968 
(na 18.00 uur) 
javoogdt@tomaatnet.nl 
 
Lid Provinciale Staten: 
Pieter Wout Duquesnoy 
Ridderschapslaan 20 
3703 SN  Zeist 
tel: 030-6959716 /  
06-29430795 
e-mail:  
pieterwout@tomaatnet.nl 

Met de smaak van de vakantie nog 
in de mond krijgen we weinig kans 
om stil te zitten. In oktober is er al 
weer een regioconferentie. 
Het thema van de conferentie is : 
Internationaal Beleid. 
Binnen de partij is er een notitie in 
voorbereiding die in de afdeling 
besproken moet worden. 
 
Vindt je dit interessant?  
Neem dan snel contact op met 
Jurien Veenhuis.  
Bij voldoende respons beleggen we 
een avond waarin we deze notitie 
met elkaar bespreken, zonodig 
aanpassingsvoorstellen doen, en 
afgevaardigden voor de regio-
conferentie oktober kiezen. 
Socialisten zijn internationalisten 
dus laten we vanuit Zeist daar 
invulling aangeven door dit stuk te 
bespreken. 
Bel of mail naar Jurien. 
(voor gegevens zie colofon rechts) 
 

SP in PS 
(oftewel, nieuws van de provinciale 
staten van Utrecht) 
 
Het is de meeste vast wel opgevallen 
dat er in de Utrechtse Provinciale 
Staten iets bijzonders aan de hand is.  
 
De coalitiepartijen VVD, CDA (de 
grootste) en PvdA hebben ruzie. 
Waarover? Zogenaamd het bouwen van 
huizen in Rijnenburg, maar er speelt 
veel meer.  
Ik was, samen met Annelies, bij een 
eerste gesprek met VVD en PvdA. Daar 
vertelden zij ons dat er al wrijving is 
sinds de verkiezingen. En dat er van 
alles is gedaan om op een lijn te 
komen, maar alles was mislukt. 
De PvdA en de VVD wilden toen samen 
verder en hadden al gesprekken met 
ChristenUnie en GroenLinks.  
In een ingelaste statenvergadering 
werden alle frustaties nog eens 
uitgeschreeuwd maar enige lijmpoging 
was niet mogelijk.  
En we kregen op 14 juli te horen dat de 
gesprekken vlot verliepen met CU en 
GL. En dat was eigenlijk erg vreemd, 
want op 4 juli had GroenLinks nog een 
motie van wantrouwen ingediend tegen 
een VVD-bestuurder.  

De SP vroeg en vraagt zich dan ook af 
of deze Ekkers wel kan aanblijven als 
VVD en GL samen moeten regeren? 
 
Toen kwam er plots bericht dat CDA wel 
nog (voor juli) een poging had gedaan 
"nader tot elkaar" te komen. Maar de 
VVD-fractie wist van niks.  
D u s  p l o t s  w a r e n  d e  V V D -
fractievoorzitter en zijn maatje 
gedegradeerd tot nummer 8 en 9 op de 
lijst, de VVD heeft een andere 
fract ievoorzi tter en er werden 
gesprekken met het CDA aangeknoopt. 
 
PvdA natuurlijk woedend, maar ook CU 
en GL. De VVD en CDA willen de PvdA 
wel weer terug, maar die moeten dan 
wel door het stof. En voor CDA en VVD 
is er zelfs de mogelijkheid om met CU 
en/of GL verder te gaan.  
Maar hoe dan met die VVD-bestuurder 
en GL?. En ook, de CU-fractie heeft een 
grondige hekel aan het huidige CDA. 
Die willen niet samen met het CDA. 
 
Terwijl Rouvoet, vanuit Den Haag, zijn 
provinciale fractie juist graag die kant 
op wil hebben.  
Uiteindelijk is er dus nu een informateur 
aangesteld en die zal half september 
zijn advies geven. 
 
En de SP dan? In het eerste gesprek 
met VVD en PvdA sprak de VVD-er over 
woningbouw. Dat de VVD best 
voorstander was "van 30% betaalbare 
woningen en de rest (70%) .....".  
Hij wist zo gauw geen term voor de rest 
te verzinnen. Toen ik zei "en dus 70% 
onbetaalbare woningen" werd dat dat 
ook als een lachende boer met kiespijn 
aangehoord.  
Annelies en Nicole hebben de verdere 
besprekingen gedaan (omdat ik ook op 
vakantie was) en er zijn nu heel veel 
mogelijkheden, de een serieuzer dan de 
ander. De SP wil best meedoen in het 
college, maar dan is voor ons belangrijk 
dat we onze verkiezingsbeloftes na 
kunnen komen. En dat is heel moeilijk. 
De kans lijkt groot dat het toch weer de 
aloude combinatie CDA, VVD en PvdA 
wordt, maar dan wel met een flinke 
deuk. 
 
En dan nog wat. We hebben nu zeker 
niks te doen in de provincie? Helaas, 
het college gaat gewoon verder. Zo is 
dat wettelijk geregeld. Het college van 
CDA, VVD en PvdA gaat gewoon door 
(zij hebben ook zogenaamd geen 
ruzie), terwijl de coalitiepartijen elkaar 
in de haren zitten. 
 
Pieter Wout  

REGIOCONFERENTIE 

PROVINCIALE STATEN 


