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Wout in de Staten. 
 
H e t  e i n d  v a n  d e 
zomervakantie, nog voor 
het politieke jaar echt weer 
begon in de provincie, lagen 
er twee belangrijke zaken 
op straat. 
 
De declaraties van de 
gedeputeerden, namelijk. 
RTV Utrecht had, met 
beroep  op  de  Wet 
Openbaarheid Bestuur de 
declaraties opgevraagd en 
maakte daar een thema 
van.  
 
Ook onze fractievoorzitter is 
geïnterviewd hierover.  
 
Vooral de taxiritten en 
e t e n t j e s  v a n  V V D 
gedeputeerde Binnenkamp 
vallen op. Taxiritten met 4 
of 5 uur wachttijd, en 
steeds maar weer lunches 
en diner in Wilhelminapark 
en Karel V.  
Dure restaurants. Het valt 
erg op, vooral omdat de 
andere gedeputeerden wel 
braaf zijn.  
Binnenkamp heeft binnen 
de wet niets echt fout 
gedaan, maar de SP stelt 
wel dat dit heel overdreven 
a l l e m a a l  i s ,  m e t 
gemeenschapsgeld.  
 
Ook bleken er, per ongeluk, 
wat bonnetjes van zijn 
vrouw tussen te zitten. 
maar dat is nu hersteld.  
  

GEMEENTERAADSVERKIEZING 2010 
Partijgenoten. 
 
De vakantie’s zijn grotendeels weer voorbij. Dat betekent 
dat voor een groot deel van ons dat we weer aan de gang 
moeten of alweer aan de gang zijn. 
 
Ook voor de afdeling komt er een drukke periode aan. De 
voorbereidingen voor de gemeente-raadsverkiezingen van 
maart 2010 zijn inmiddels aangevangen. 
 
Alle leden in de gemeente Zeist hebben een brief 
ontvangen waarmee zij zich kandidaat kunnen stellen voor 
de verkiezingen. 
Het moet mij wel van het hart dat de respons niet echt 
overweldigend is. 
 
En dat beste partijgenoten, dat moet toch beter kunnen!  
Uit de mensen die zich kandidaat gesteld hebben gaat de 
kandidaatcommissie een lijst samenstellen waar we de 
verkiezingen mee in gaan. 
 
Die lijst moet door jullie vastgesteld worden op een 
ledenvergadering die daarvoor georganiseerd word. 
Wij denken dat een lijst van ongeveer 15 personen 
voldoende zal zijn. Dat betekent naast een betrouwbare 
kopgroep dat de lijst nog verder aangevuld dient te 
worden.  
 
Ik doe dan ook een dringend beroep op jullie. Binnenkort 
ontvangen jullie een tweede brief van het bestuur om je 
alsnog op te geven. 
 
Mocht je daar niet op kunnen of willen wachten, bel of mail 
me dan! 
 
 
Afdelingsvoorzitter,  
Jan Voogdt 030-6916968,  
javoogdt@tomaatnet.nl 
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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: 
Jan Voogdt 
Pr. Margrietlaan 289 
3708 WE Zeist 
030-6916968 
(na 18.00 uur) 
javoogdt@tomaatnet.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 
 
 
Lid Provinciale Staten: 
Pieter Wout Duquesnoy 
Ridderschapslaan 20 
3703 SN  Zeist 
tel: 030-6959716 /  
06-29430795 
e-mail:  
pieterwout@tomaatnet.nl 

 
 

We zullen ook de de commissie nog de discussie aangaan, want 
ook de wachtgeldregeling slokt een boel geld op. 
 
En verder is er een nieuwe, hoge ambtenaar aangenomen.  
Niets voor de statenleden om zich mee te bemoeien. Maar deze 
keer is het anders. Allereerst is het het hoofd "Communicatie", dus 
iemand, die ook naar buiten toe treedt. En deze man, Rick Maas, 
was ooit gemeentesecretaris in Veghel. En geen fraaie. In Veghel 
wordt hij namelijk beschuldigd van intimidatie en bedreigingen, zijn 
ondergeschikten laat hij in verklaringen afstand doen van enkele 
grondrechten. Dit onfortuinlijk heerschap was de aanleiding voor de 
val van het volledig college, inclusief burgemeester, in Veghel.  
De SP stelt dan ook de vraag of zo iemand wel geschikt is als hoofd 
communicatie voor de provincie Utrecht?  
De SP lijkt hierin trouwens de enige te zijn. Ook deze zaak is nog 
niet klaar. 
 
Was het alleen kommer en kwel, die eerste weken?  
Neen, ik heb ook meegedaan aan de waterquiz van de 
natuurorganisaties. Sophie van den Enk, van RTV Utrecht, leidde 
deze quiz.  
En bij de voorstelronde was het mijn naam, die zij goed kende, 
"Jullie zijn heel actief, zeker ook vanuit Zeist".  
Het feit dat dat van geen ander werd gezegd deed me wel goed.  
 
En maakt dat we het dus nog actiever moeten doen, want er zijn 
nog mensen genoeg die onze ideeën moeten horen. 
 
Pieter Wout  
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UITREIKING PRIJS EU-PRIJSVRAAG 
 
Op 8 augustus vond de prijsuitreiking van de SP EU-prijsvraag 
plaats bij de Wereldwinkel in Zeist. 
Winnares Petra Koek zei er het volgende over: "Ik win nooit een 
prijs. Ik dacht dat dit weer zo'n goeie SP-cybergrap was toen ik 
mijn naam zag staan in de uitslagmail! Ik heb natuurlijk alle 
antwoorden gezocht en gevonden op de SP-site. Daardoor wist ik 
ook meteen weer meer van het programma van de SP. Want dat ik 
SP zou stemmen, stond al lang vast. Ik ben al jaren lid dus daar 
hoef ik niet over te twijfelen. Dat ik goed gegokt heb hoeveel 
stemmen er voor de SP waren dit keer, is helemaal een wonder: ik 
ben echt geen cijferaar. 
Leuk dus die prijs en wat handig dat het waardebonnen zijn (heel 
attent in kleine coupures; dank je wel!!!). En dat ik ze kan 
inwisselen bij de Wereldwinkel is natuurlijk helemaal top, want 
daar kun je goede cadeautjes kopen en ook heel veel fair trade 
levensmiddelen zoals sinaasappelsap en thee. Nee, ik ben dik 
tevreden over deze actie. Ik doe volgende keer zeker weer mee!" 
 
Petra, nogmaals van harte gefeliciteerd! 


