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TOMATOWOUT IN DE RAAD
Na een heerlijke vakantie (en ik
kon het wel even gebruiken) zijn
we in de raad eind augustus al
weer begonnen.
Onder andere door het debat over
de Krakelingweg. Die weg moet
beter begaanbaar worden om zo al
het sluipverkeer van de Lindenlaan
en uit het centrum weg te houden.
Verkeer dat van A12 (oost
Utrecht) naar het noorden
(Amersfoort etc) wil.
In samenspraak met bewoners is
al gekozen om er geen 80-km
gebied van te maken. Dat is ook
heel goed voor al het wild, dat
daar moet "oversteken". Ook zal
de weg nog wat verder van de
huizen af komen te liggen. Dat
kost wel bomen, en dat is een van
de pijnpunten.
Bij verlies aan ecologisch (EHS)
bos moet je compenseren. De
laatste boscompensatie van Zeist
vond al plaats in Wijk bij
Duurstede, de boscompensatie
van de Krakelingweg komt voor
een groot deel in Leusden te
staan. Dat zijn zo van die
rijksregels, die compensatie, die
heel duurzaam klinken, maar
voegt het wel wezenlijk iets toe?
Daar heeft de fractie twijfels over,
maar ook weet de fractie dat
zonder die boscompensatie en nog
veel makkelijker natuur vernield
wordt.
En dan gaat het bij die weg nog
om de veiligheid van de fietsers
naar Schaerweijde toe. Wel een
fietsoversteekplaats (mogelijk
extra aanrijdingen) of moeten de
fietsers via een langere, deels
donkere bosroute omrijden? Meest
logische weg lijkt toch de
fietsoversteekplaats, vooral als die
met
een
zebrapad
wordt
gecombineerd. Bij een zebrapad
wordt veiligheid verhoogd omdat
auto's voorraang moeten geven.

Dit haalt tevens de snelheid uit dit
stukje rechte weg, zodat 50 ook
echt 50 blijft.
Als laatste, de oversteek van
dieren, de boommarter en de
reeën. Het blijkt dat het eerste
ontwerp is afgekeurd op het feit
dat de boommarter niet veilig kom
oversteken
(die
gebruikt
boomkruinen). In het huidige
ontwerp
met
een
brede
middenberm (5 meter) met
dubbele rij bomen kan dat wel
heel goed. Maar reeën raken soms
in de war als er twee rijbanen
gescheiden zijn door een brede
berm, daarvoor zou 3 meter breed
beter zijn. De bewoners langs de
weg gebruiken ook dit argument,
want als de berm 2 meter minder
breed wordt, ligt de weg weer 2
meter verder van de huizen. Aan
de andere kant, het is slechter
voor de boommarter en ook kun je
met een dubbele rij bomen een
betere geluids- en zichtbarrière
maken voor de verst-weggelegen
rijbaan.
Om eerlijk te zijn, ik ben geen
specialist op deze soort zaken en
ik moet dan ook luisteren naar de
natuurkenners. En daar zijn twee
kampen van.
Dinsdag 7 september valt de
beslissing, brede berm of niet. Het
grote belang is dat die weg er
fatsoenlijk komt en dat er eens
echt aan gewerkt gaat worden. De
SP zal dan ook in grote lijnen
positief stemmen.
Ook de Thuiszorg is al snel na de
zomervakantie weer onderwerp
geweest. Zo is er ook op Belcour
een vrouw naar ons toegekomen
met een vraag wat wij van het
veilingsysteem voor de thuiszorg
vinden? "Een belachelijk systeem,
uiteraard, dat is wel bewezen door
alle klachten die we ontvangen
hebben".
Goed
nieuws is dat de
andere fracties na

onze meldingen ook kritisch zijn
geworden, dus hopelijk kunnen we
daar in de raad iets mee doen. En
voor mij een plezierig bericht is
dat deze mevrouw mij een aantal
dagen later melde dat haar
bezwaarschirft gehonoreerd is.
Mogelijk krijgt zij toch wel nog
minstens
een
jaar
de
thuiszorgmedewerker, die ze al
jaren heeft gehad, en wordt die
haar dus niet bruut afgepakt.
Beste leden, houdt de fractie op
de hoogte als je vreemde en
ongeruste verhalen hoort over de
(thuis-)zorg, we dienen er steeds
bovenop te zitten. Zoals ook onze
actie voor TSN al weer tot
successen heeft geleid.

LEDENVERGADERING
Op 25 augustus jongstleden vond
de Ledenvergadering in de
af d el i n g pl aa ts. D e l ed en
vergadering werd bezocht door 12
leden uit de afdeling.
En, kameraden, met elkaar mogen
wij toch wel vaststellen dat dit erg
weinig is. Wat ik hier mee wil
aangeven is dat 12 leden uit een
totaal van 230 maar net 5 % van
het totaal is.
Kameraden, dat moet echt beter
kunnen. Daar zal het nieuwe
bestuur zich dan ook op moeten
beraden. Want ja, bij een leden
vergadering
hoort
het
democratische proces van het
kiezen van een nieuw bestuur en
daar weer uit het kiezen van een
voorzitter en een organisatiesecretaris.
Uit de oproep aan jullie voor de
ledenvergadering zijn geen
kandidaten naar naar voren
gekomen.
De zittende bestuursleden zijn
gevraagd
of
zij
opnieuw
beschikbaar waren voor een
nieuwe periode.
Op David Tompot na hebben zij
allen aangegeven dit te willen.
David was niet aanwezig op de

Voor de meest actuele informatie:
surf naar http://zeist.sp.nl !
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ledenvergadering maar wij zullen hem
op enig moment op gepaste wijze
bedanken voor zijn inzet in het bestuur
van de afdeling.
Het huidige bestuur bestaat na deze
ledenvergadering uit:
Peter van Aartsen (Peter
vertegenwoordigd de leden uit
Bunnik, Odijk en Werkhoven en
is het aanspreekpunt voor de
leden uit die plaatsen)
Pieter Wout Duquesnoy (Pieter
Wout is de fractievoorzitter in
de raadsfractie SP in Zeist)
Gathy Jacobs (Gathy bewaakt de
muntjes van onze afdeling)
Jantje Paasman (Jantje houdt zich
bezig met acties en campagnes)
Door de ledenvergadering zijn uit het
bestuur Jurien en Jan in functie
gekozen:
Jurien Veenhuis – Organisatiesecretaris (Jurien houd zich
bezig met het organisatorische
gedeelte van de afdeling en
doet daarnaast nog veel met de
website)
Jan Voogdt – Afdelingsvoorzitter
(Jan is politiek verantwoordelijke in de afdeling en als
afdelingsvoorzitter naast alle
andere afdeling-voorzitters in
het land lid van de Partijraad,
het hoogst besturend orgaan
van onze partij)
Na de formaliteiten was er
gelegenheid voor een hapje,
drankje en een praatje.

nog
een

Jan Voogdt

Rondje
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Brandveiligheid

Amandelhof

De SP fractie is door een SP-er op de
hoogte gebrach t, dat er grote
problemen waren met brandveiligheid
van verzorgings- en verpleeghuis De
Amandelhof.
De vergunning klopte niet meer en de
brandweer had onvoldoende kennis en
inzicht in de werkelijke situatie. Dit kan
bij een brand gevaarlijke situaties,
mogelijk noodlottig, opleveren.
Voor ieders veiligheid is het belangrijk
dat elke instelling in Zeist aan de
gemeente en aan de brandweer
aanpassingen in bouw en gebruik direct

verteld.
Dit is een taak van de eigenaren en de
bran dweer voert daar geregel d
controles op uit.
Bij de Amandelhof was het dus goed
mis, maar is het wel OK bij andere
instellingen?
De fractie heeft hierop vragen gesteld
aan het college. De schriftelijke
beantwoording was onderwerp in de
raadsvergadering van 7 september.
Pieter
Wout
Duquesnoy,
fractievoorzitter SP, bedankte in die
raadsvergadering de snelle en adequate
reactie van gemeente en brandweer.
"In de antwoorden en ook uit eigen
informatie is gebleken dat direct na de
melding er een vervroegde inspectie
van De Amandelhof is uitgevoerd".
Minder tevreden was de SP fractie met
de beantwoording van de derde vraag,
namelijk of "er ook missers zijn bij
andere instellingen?".
In het antwoord stond "toezicht loopt
per definitie achter de feiten aan".
Hierop heeft de Pieter Wout aan de
burgemeester de vraag gesteld of "dit
niet meer pro-actief kan worden
opgepakt? Bij een aanpassing van een
gebouw moet vaak een (bouw-)
vergunning worden aangevraagd.
De behandelende afdeling kan dus heel
makkelijk zo'n aanvraag of de
goedkeuring van zo'n aanvraag direct
doorspelen aan de controlerende
afdelingen of brandweer."
Het antwoord van de burgemeester
hield in dat het "altijd achter lopen bij
de feiten" inderdaad wel erg kort door
de bocht was en geen recht doet aan de
situatie.
Ook werd positief gereageerd op het
door de SP ingebrachte idee om
informatie van de ene afdeling gericht
door te spelen naar de verantwoordelijke control e-afdelingen.

BELANGRIJKE
ADRESSEN
VOORZITTER:
Jan Voogdt
Pr. Margrietlaan 289
3708 WE Zeist
030-6916968
(na 18.00 uur)
javoogdt@tomaatnet.nl
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Jurien Veenhuis
Brugakker 3184
3704 LB Zeist
tel: 030-6994269

e-mail:
jurien@tomaatnet.nl

RAADSFRACTIE en
Lid Provinciale Staten:
Pieter Wout Duquesnoy
Ridderschapslaan 20
3703 SN Zeist
tel: 030-6959716 /

06-29430795
e-mail:
pieterwout@tomaatnet.nl

SP Hulpdienst
Zeist

De hulpdienst is een
vraagbaak voor mensen
die problemen hebben
uitkeringen,
http://raad.zeist.nl/Raadsstukken/ m e t
Post_gericht_aan_de_raad/2010/10VRA regelingen en procedures.
kunnen mensen
AG039_Beantw_vragen_SP_veiligheid_ Ook
terecht die conflicten
Amandelhof
hebben met bijvoorbeeld
hun huisbaas.
De vragen en de gehele beantwoording
is te vinden op:

De Hulpdienst is
bereikbaar op:
Dinsdagavond
Tel: 030-6955384

