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Partijgenoten, 
 
Enige tijd geleden kondigde 
Ronald van Raak, één van onze 
tweede kamerleden, aan dat er 
voor het brandweerpersoneel 
een enquête opgesteld was. 
 
De opdracht aan de afdelingen 
was deze onder de brandweer 
mensen te verspreiden zodat 
zij deze online konden invullen. 
 
De afdeling Zeist heeft hier 
gehoor aangegeven en heeft 
een aantal posters en flyers bij 
het landelijk bureau besteld. 
 
Nu heeft Zeist een beroeps-
brandweer met een kazerne 
dus is de afdelingsvoorzitter 
met een aantal posters en 
flyers onder de arm naar de 
brandweerkazerne aan de van 
Renesselaan getogen. 
 
Zoals jullie waarschijnlijk wel 
weten valt Zeist onder de 
Veiligheid Regio Utrecht. Maar 
ook Bunnik valt onder die 
regio. En… aangezien Bunnik 
onder de afdeling Zeist valt 
leek het ons zinvol om ook de 
leden van de vrijwillige 
brandweer in Bunnik te 
voorzien van de flyers. 
 
In Bunnik is er een vrijwillige 
brandweer dus het was minder 
gemakkelijk om daar flyers 
achter te laten, dit omdat zij 
enkel op maandagavond 
oefenen.  
Het is ons dan ook niet gelukt 
om deze mensen op tijd te 

wijzen op de enquête. We 
hebben echter wel een 
afspraak met de leden van de 
vrijwillige brandweer in Bunnik 
gemaakt om met ze te 
spreken.  
 
Peter van Aartsen, bestuurslid 
van de afdeling en woonachtig 
in Bunnik, en Jan Voogdt (de 
afdelingsvoorzitter) zijn op 
bezoek geweest bij de 
vrijwillige brandweer van 
Bunnik.  
 
Met de voorlopige uitslag van 
de enquête in de hand hebben 
ze een onderhoud gehad met 
de postcommandant van de 
brandweer in Bunnik.  
 
Ze hebben gevraagd of hij de 
voorlopige resultaten wilde 
inzien en of hij daar een 
mening over had. Hij vond een 
groot aantal onderwerpen uit 
de enquête herkenbaar en kon 
zich daar in vinden.  
 
Er is nog even gepraat welke 
gevaren die postcommandant 
zag in de verdere ontwikkeling 
ten aanzien van de vrijwillige 
brandweer en de veiligheid van 
de burgers in Bunnik.  
 
Er is afgesproken dat wanneer 
het rapport definitief word er 
een aantal exemplaren aan de 
leden van de brandweer in 
B u n n i k  z a l  w o r d e n 
overhandigd. 
 
Jan Voogdt. 
 

 
 

De Amandelhof is 
niet veilig 

 
Al in het voorjaar kreeg de SP te 
horen dat de brandveiligheid van 
De Amandelhof niet veilig was.  
Vooral op de verpleeg-afdelingen 
ontbrak het aan vele essentiële 
zaken.  
De personen, die dit aankaarten 
bij de directie en het bestuur van 
Charim, kregen de deksel op hun 
neus. En werden op zo'n 
onbeschofte manier behandeld, 
dat je wel moest denken dat er 
meer achter zat.  
 
De SP fractie heeft toen ook aan 
het College van B&W daarover 
vragen gesteld. "Heeft de 
brandweer de controle daar goed 
in de vingers? Is de vergunning 
wel geheel correct? Heeft de 
brandweer kennis van de situatie 
en de risico's?" De antwoorden 
waren nog niet erg hoopgevend, 
er waren vele zaken niet in orde 
en er was over een aantal zaken 
nog veel onduidelijk.  
 
In de raadsvergadering vertelde 
de burgemeester dat er op korte 
termijn controlerend en op 
verbetering gericht onderzoek zou 
worden gedaan. De SP heeft toen 
mondeling het college ook de 
toezegging ontfutselt om het niet 
bij de Amandelhof te houden, 
maa r  d e  g ehe l e  b r and -
veiligheidscheck van verzorgings- 
en verpleeghuizen in Zeist met 
spoed op te pakken.  
 
Tijdens de zomervakantie werd er 
echter weinig verbeter ing 
geconstateerd, terwijl de directie 
gewoon mooi weer speelde. De 
vraag van de SP was dan ook: 
"gebeurd er wel wat, gaan we hier 
echt handhaven?".  
 
Dit achter de broek zitten werd 
ook ingegeven door eerdere  
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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  
 
Pieter Wout Duquesnoy 
Ridderschapslaan 20 
3703 SN  Zeist 
tel: 030-6959716 /  
06-29430795 
e-mail:  
pieterwout@tomaatnet.nl 

ervaringen, ook bij Kamp Zeist heeft de 
SP meerdere malen aan de bel moeten 
rinkelen voordat de gemeente alle 
registers open trok.  
 
Dit hielp, want er kwam ook meer 
duidelijkheid over alle acties. De 
gemeente was met de directie in 
gesprek gegaan, maar zelfs het 
gemeentelijk apparaat kwam er achter 
dat de directie zich vooral hooghartig 
gedroeg en de dans wilde ontspringen.  
 
Dat is Charim niet gelukt, de gemeente 
heeft strenge eisen gesteld. Niet op het 
minst omdat er ernstige branden zijn 
geweest in verzorgingshuizen elders in 
de provincie. Dat gaf extra druk.  
 
Omdat niet alle maatregelen direct 

klaar zijn, heeft de gemeente tijdelijke 
extra maatregelen afgedwongen op 
straffe van een dwangsom.  
 
Is de brandveiligheid van de bewoners 
van de amandelhof wel gebaat bij een 
dwangsom? "Neen, een dwangsom 
maakt het niet veiliger". zegt Pieter 
Wout Duquesnoy, fractievoorzitter van 
de SP Zeist. "Maar ook de gemeente 
moet zich aan de wet houden, dus 
termijnen moeten worden gegund. En 
met de dwangsom geven ze extra druk, 
het is de gemeente serieus.  
En dat was blijkbaar nodig, ook 
vanwege dat gedrag van de directie en 
bestuur van Charim".  
 
Een artikel hierover, door de Algemeen 
Dagblad journalist Mathijs Steinberger 
geschreven, is te lezen op onze 
website. 
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BIGA bouwt ook mee aan de Ketting van 
Solidariteit 

 
Woensdag 31 augustus zijn SP-raadsleden Anne-Marie Mineur (De Bilt) en Pieter 
Wout Duquesnoy (Zeist) op bezoek bij de BIGA aan de Thorbeckelaan. In het kader 
van de actie "ketting van Solidariteit" wordt er een speciale opstelling gemaakt in de 
kantine. Deze opstelling geeft de mensen informatie over de ellendige 
kabinetsplannen en de gevolgen voor de Sociale Werkvoorziening. tevens kunnen de 
mensen hier hun steun geven aan de Ketting van Solidariteit door hun handtekening 
te plaatsen. In deze eerste middagpauze hebben we al snel zo'n 30 getekende 
werkhandschoenen opgehaald. 
 
Als het aan het kabinet ligt wordt het bemachtigen van een werkplek op een sociale 
werkvoorziening stukken moeilijker. Over enkele jaren moet meer dan de helft van die 
arbeidsplaatsen weg zijn. En ook in de Wajong moet iedereen, die 75% of minder is 
afgekeurd, aan het werk in een reguliere baan. Zonder de broodnodige begeleiding. 
Maar welke baan dan. Het kabinet stelt dat de WSW-ers en Wajongers vanzelf wel 
naar een gewone baan gaan zoeken. En door het loon voor die mensen flink omlaag 
te brengen willen ze ook nog eens flink bezuinigen. De werkgevers hoeven veel 
minder te betalen, dat mag zelf een flink eind onder het minimumloon. Het rijk zal dan 
een stukje aanvulling geven op dat karige loon, maar nog niet eens tot aan het 
minimumloon. "Als een werkgever maar weinig hoeft te betalen, dan neemt ie vast 
wel zo'n WSW-er aan", zegt Rutte. Maar dat heeft ie fout. De werkgever zal eerst de 
"normale" mensen willen hebben, en die dan liefst voor een lager dan standaard loon. 
En met de crisis (veroorzaakt door die veelverdienende bankdirecteuren) en de 
toenemende werkloosheid hebben de werkgevers het nogal makkelijk voor het 
uitzoeken. 
 
Dus de werkgevers zullen helemaal niet massaal die WSW-ers en Wajongers in 
dienst nemen en dus gaan die naar de bijstand. "Inderdaad", zegt Pieter Wout 
Duquesnoy, "die mensen komen van een prachtige werkplek, met sociale contacten, 
met werkervaring, met trots op hun eigen werk. En dan kunnen ze, wat Rutte betreft, 
dus gewoon achter de geraniums en in de bijstand. Hardstikke fout". De BIGA is een 
goede WSW instelling, die heel veel werk maken om mensen buiten de werkplaats 
zelf aan de bak te hebben. maar dat gaat moeizaam, er is veel onwil van werkgevers, 
en er is begeleiding nodig. Pieter Wout: "Het enthousiasme waarmee deze WSW-er 
mij vertelde over zijn huismeesterbaan bij een school in Bilthoven, waar hij echt 
onmisbaar is voor duizend-en-één klussen, geeft die trots wel weer. Willen we dat 
kapot laten gaan?" 
Wil je ook je steun geven. Mail of bel dan even met de SP Zeist.  


