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

De enquête over de RSD is 
gesloten, alles bij elkaar zitten we 
ruim over de 100 ingevulde 
vragenlijsten. En heel veel 
persoonlijke verhalen erbij en ook 
een aantal persoonlijke problemen. 
Deze laatste proberen we als SP 
hulpdienst dan samen met de 
betrokkenen op te lossen. Soms is 
het al voldoende om gewoon er 
eens over te praten, zodat de weg 
weer duidelijk wordt. Soms kun je 
als SP-er extra druk opleggen, 
bijvoorbeeld bij de Regionale 
Sociale Dienst. Maar altijd alles 
samen met en in samenspraak met. 
De kennis en ervaring van de 
hulpdienst en het extra oor en oog 
zorgen vaak net voor een 
doorbraak. En natuurlijk kunnen we 
algemene fouten en problemen 
opsporen en deze o.a. via de 
gemeenteraad aan de kaak stellen 
en dus tot een wezenlijke oplossing 
komen. 
 
De laatste dag van september zijn 
we met een groep regio-SP-ers nog 
bij de banenmarkt aan Het Rond 6 
geweest met onze stand en flyers. 
Ook ben ik even rond gaan neuzen 
op de banemarkt zelf. Terwijl ik in 
gesprek was met een vriend en SP-
er werd ik benaderd door zo'n 6-tal 
b e v e i l i g i n g s m e n s e n  e n 
organisatoren. Of ik maar niet wilde 
folderen, binnen. Zouden ze dan 
toch ergens bang voor zijn? 
 
Begin november zullen de 
resultaten van het onderzoek 
bekend zijn en worden aangeboden 
aan Jan Burger (wethouder te 
Wijk). Een kleine zaak hebben we 
al in de raad opgepakt: met de 
mededeling dat iemand "binnen 24 
uur wordt terggebeld" bedoeld de 
RSD name l i j k  b i nn en  24 

kantooruren. Dus minstens 3 
dagen. Belachelijk! Ten eerste weet 
ieder weldenkend mens wat 24 uur 
is, en dat is dus geen 3 dagen. Ten 
tweede hoeft een simpel informatief 
telefoontje nooit 3 dagen te duren. 
Resultaat volgt. 
 
Pieter Wout  

Partijgenoten,  
 
In de laatste Tribune heb ik verslag 
gedaan van de Algemene Leden 
Vergadering. Dit omdat we daar 
met een aantal leden het 
conceptverkiezingsprogramma 
besproken hebben. Als jullie dit 
lezen is inmiddels het congres ook 
al voorbij. Maar wat is er dan in de 
tussentijd gebeurd? 
 
Op de ALV hebben we een aantal 
conclusies op papier gezet 
w a a r m e e  d e  g e k o z e n 
afgevaardigden uit Zeist naar de 
regioconferentie zijn gegaan. Daar 
hebben we samen met de 
afdelingen uit de regio onze 
standpunten ingebracht. De teneur 
op die regioconferentie was dat 
toch wel een aantal afdelingen 
m o e i t e  h e b b e n  m e t  d i t 
verkiezingsprogram.  
En dan met name over het NAVO 
standpunt, maar ook de kwestie 
van de monarchie zit de afdelingen 
hoog.  
Na de regioconferentie hebben de 
afgevaardigden de nota van 
wijzigingen afgewacht en daarna 
was het tijd voor de amendementen 
(wijzigingsvoorstel len). Onze 
afdelingen had al een paar van 
onze punten kunnen verzilveren bij 

de  no ta  van 
wijzigingen, en we 

hebben een 5-tal amendementen 
ingebracht. Daarvan zijn er twee 
gehonoreerd in de tweede nota van 
wijzigingen. De ander drie hebben 
we tot stemming laten komen in het 
congres.  
Van de vijf afgevaardigden naar de 
regioconferentie mochten er slechts 
drie naar het congres. Dit waren 
Annette Melse, David Tompot, en 
Jan Voogdt. Het partijbestuur heeft 
Jan ook gevraagd of hij voor ons 
kiesdistrict als nummer 25 op de 
lijst wil staan. 
Jan heeft toegezegd dit te willen. 
 
In de volgende Tribune zal of 
David, of Annette, of Jan verslag 
doen van het congres. 
 
H e t  w o r d e n  s p a n n e n d e 
verkiezingen, we hebben machtig 
mooi campagnemateriaal! 
Jazeker! We hebben deze keer ook 
weer de schuursponsjes in de 
nieuwe stijl, die gaan we huis aan 
huis bezorgen! Daar hebben we 
natuurlijk mankracht voor nodig! 
 
Laten we in Zeist nou eens zien dat 
we er klaar voor zijn!  
Als je wilt helpen, bel of mail je naar 
Jeroen ( 030-6962398 of mail naar 
ravestijn@tomaatnet.nl)  
of naar Jan ( 030-6916968 of mail 
naar javoogdt@tomaatnet.nl). 
 
Ik zie jullie op het verkiezingsfeest 
op 22 november!! 
 
Jan Voogdt 
 
NIEUW OP HET WEB: 
 
1. Waarom de SP tegen de 

nieuwbouw gemeentehuis heeft 
gestemd (24 sept) 

2.  De SP stelt vragen over 
brandveiligheid van Kamp van 
Zeist (opinie, 21 sept) 

3. De SP voert actie bij de opening 
van het gebouw van de RSD, 
UWV en CWI (1 okt)  

 

SP Enquête over het functioneren van de RSD 

Verkiezingen 
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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: 
 

Jeroen van Ravestijn 
Sanatoriumlaan 29 
3705 AM Zeist 
030-6962398 
ravestijn@tomaatnet.nl  
 
RAADSFRACTIE: 
 
Ine de Vries 
Gandhilaan 3 
3707 KE Zeist 
030-8891394 
ien@tomaatnet.nl 

 
De SP is al meer dan een 
jaar actief met het 
detentiecentrum Kamp 
van Zeist. Zowel twijfels 
over de brandveiligheid 
alsook dat er onschuldige 
mensen zitten opgesloten. 
Hier volgt een klein 
overzicht van wat er 
speelt en wat we eraan 
doen: 
 
Het starte, toen er die 
afschuwelijke brand was 
op Schiphol, waarbij 
a s i e l z o e k e r s  z i j n 
o m g e k o m e n .  D e 
asielzoekers, die op 
Schiphol gevangen zaten 
werden o.a. naar Kamp 
van Zeist gebracht. De 
opvang was in de eerste 
periode slecht. De Raad 
van Kerken uit Soest en 
Zeist zijn toen begonnen 
met hun maandelijkse 
wake, daaraan heeft de 
SP steeds meegedaan en 
meegeholpen.  Deze 
wakes waren naar 
nagedachtenis van de 
mensen die in Schiphol 
waren gestorven maar 
ook voor al die mensen 
die onschuldig opgesloten 
zaten. 
Toen hoorde de SP dat in 
K a m p  v a n  Z e i s t 
problemen waren met de 
brandveiligheid en het niet 
aanwezig z i jn  van 
voldoende (en voldoende 
goed) personeel. Door de 
toenmalige burgemeester 
( B o e k h o v e n )  e n 
brandweercommandant 
Slob werd echter gezegd 
dat alles veilig was en er 
geen problemen zouden 
z i j n .  In  december 
verscheen een tussen-
rapportage van Pieter van 
Vollenhove, daarin stond 
dat er fouten waren 
gemaakt op schiphol. Ook 
zouden er technische 
m a n k e m e n t e n  z i j n 
geweest en zou dat in 
Zeist ook mogelijk zijn. 
Hierop werd door de 

burgemeester verteld dat 
er aanpassingen aan de 
gebouwen gemaak t 
zouden worden en er 
meer personeel (tijdelijk) 
zou komen.  
In Januari hoorden wij dat 
e r  k i n d e r e n  v a n 
asielzoekers zouden zijn 
opgesloten in Kamp van 
Zeist. Een extra reden de 
maandelijkse wake te 
steunen en ook hier 
verantwoording te vragen 
van het college. De eerste 
tijd werd glashard ontkend 
dat er kinderen zaten, 
later was het zo algemeen 
bekend dat ze het wel toe 
moesten geven. De SP 
Zeist is toen ook, samen 
met de Raad van Kerken 
en later meer organisaties 
(o.a. Unicef) heel hard 
b e z i g  g e w e e s t 
handtekeningen op te 
halen voor de actie "Geen 
kind in de cel". Dit was 
een landelijke actie, maar 
bij het eind van de actie, 
op 21 juni, werd duidelijk 
dat er in Zeist relatief veel 
m e n s e n  h u n 
handtekening hebben 
geplaatst. Ook is het 
mede aan de SP te 
danken dat andere 
p o l i t i e k e  p a r t i j e n 
(schoorvoetend) hun 
steun gaven en onze 
nieuwe burgemeester 
(Koos Janssen) heeft ook 
z i j n  h a n d t e k e n i n g 
geplaatst. 
Een groot succes was 
toen Naraa en haar twee 
kinderen vrijkwamen. 
Vanuit Spijkenisse werd 
een website bijgehouden, 
waarop men kon volgen 
hoe het met deze 
asielzoekster en haar 
kinderen ging. Omdat de 
IND het niet voor elkaar 
krijgt papieren te regelen, 
zegt  de rechtbank 
uiteindelijk dat zij vrij 
moeten zijn. "Geklinkerd" 
heet dat, ze worden 
namelijk gewoon op straat 
gezet zonder geld of 
onderdak. 
Vrienden hebben gezorgd 

voor opvang en een heel 
gelukkig moment was de 
wake waar Naraa en haar 
kinderen aanwezig waren, 
buiten de poort.  
Met een picknick en een 
wedstrijdje frisbee hebben 
w e  d a t  g e v i e r d . 
Steeds is onduidelijk 
h o e v e e l  k i n d e r e n 
opgesloten zitten, wel 
zitten er vele honderden 
asielzoekers constant 
opges lo ten  in  he t 
detentiecentrum. De wake 
gaat dan ook gewoon 
door en de SP blijft ook 
hierbij aanwezig en 
probeert ook binnen de 
landelijke politiek een 
Generaal Pardon te 
k r i j g e n  v o o r  a l l e 
asielzoekers, die nog 
onder de oude wet vallen.  
In september verschijnt 
het eindrapport van de 
Raad voor de Veiligheid. 
Pieter van Vollenhove 
geeft de overheid flink op 
hun donder voor de 
Schipholbrand, er zijn 
grote fouten gemaakt. 
Ook over Kamp van Zeist 
schrijft hij vernietigend. 
Donner en Dekker treden 
af als minister en in Zeist 
moet de burgemeester 
eindelijk toegeven, op 
vragen van de SP Zeist, 
dat ook Kamp van Zeist 
niet veilig is. 
Burgemeester  Koos 
Janssen treedt resoluut 
op en stelt de verant-
woordelijke overheid (de 
D i e n s t  J u s t i t i e l e 
I n r i c h t i n g e n )  e e n 
ultimatum. Het einde 
hiervan is nog niet 
bekend. Wel blijft de SP 
zich in Zeist 9en landelijk) 
inze t ten  voor  een 
gevangenis, die veilig is 
en natuurlijk voor het 
G e n e r a a l  P a r d o n . 
"Mensen, die niets fout 
hebben gedaan mogen 
namelijk niet in een 
gevangen is  worden 
opgesloten" is ons 
standpunt. 
 
Op 5 november om 16.30 

Kamp van Zeist uur is de volgende wake 
op de Richelleweg 13 te 
Soesterberg. 
 
Pieter Wout 


