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VAN HARTE 
GEFELICITEERD! 

 
Dankzij de inzet van een 
grote groep bewoners van 
E l d o r a d o  k a n  d e 
activiteitenruimte in het 
s e n i o r e n c o m p l e x  e e n 
doorstart maken. Door hun 
enthousiaste inzet is de 
samenwerking gezocht met 
de Stichtse Warande.  
Op 19 september heeft 
Marcel Kollen van de Stichtse 
W a r a n d e  c o n c r e t e 
toezeggingen gedaan.  
 
De SP feliciteert de 
bewoners van harte met dit 
resultaat. 
 
Zoals een van de bewoners 
het bij de bijeenkomst 
verwoorde: “Er zijn nu 
p l a n n e n  w a a r i n  w e 
vertrouwen kunnen hebben. 
Het is ook heel gunstig om 
werkelijk een duidelijk 
aanspreekpunt te hebben”. 
Het feit dat al in oktober de 
openingstijden verruimd 
worden, en er voor de 
bewoners meer mogelijk-
heden zijn om de activiteiten-
ruimte te gebruiken, stemt 
tevreden. De toezeggingen 
komen namelijk heel dicht in 
de buurt van de wensen van 
de bewoners, zoals die uit de 
SP-enquête zijn gekomen, 
die door de helft van de 

bewoners is ingevuld: vrijheid 
in het bedenken en uitvoeren 
van activiteiten en  ruime 
open ings t i j den  zonder 
constant toezicht. 
Er komt nog een uitwerking 
van de invulling van het 
wijksteunpunt en de taken 
van MeanderOmnium hierin, 
de afspraken van de Stichtse 
Warande zijn al bekend  
gemaakt. 

  SP afdeling Zeist 
 

Stop Uitverkoop 
Thuiszorg 

 
Wat is waar: 
0   De Wet Maatschappelijke 
Ontwrichting is een ordinaire 
bezuinigingsoperatie 
0   Door de aanpassing van 
de indicaties voor thuiszorg 
krijgen klanten nu niet meer 
de zorg die ze werkelijk nodig 
hebben 
0   Door in te zetten op “ zo 
goedkoop mogelijk ”  pakken 
de gemeentes de werkers in 
de thuiszorg hun C.A.O. af 
0   De mensen, die thuiszorg 
nodig hebben, zijn meer 
gebaat bij goede hulp dan 
door “ voor een dubbeltje op 
de eerste rang ”  
0   De Zorg is geen markt 
 

Alle vragen met 
Ja beantwoord: 

Heel goed, u heeft de situatie 
door.  
vandaar de manifestatie 
S T O P  U I T V E R K O O P 
THUISZORG op het Plein in 
Den Haag op 3 oktober. 
Vandaar ook dat SP, CNV, 
NU91, Abva Kabo en de 
Ouderenbonden de handen 
ineen geslagen hebben tegen 
de marktwerking in de zorg 
en tegen de uitholling van de 
thuiszorg. Ook in de 
gemeente Zeist en de 
omringende plaatsen zijn de 
signalen duidelijk: de zorg 
komt tekort. En dat ligt niet 
aan de thuiszorgers zelf, 
maar aan de nieuwe regels 
en de uitvoering van de 
W.M.O. Na een regionale 
meldlijn kun je nu je 
ervaringen kwijt op: 
H T T P : / / W W W . S P . N L /
NIEUWS/ACTIE/WMO/ 
En 
HTTP://
WWW.WMOMELDPUNT.NL/ 
 
Ook de SP Zeist was bij de 
manifestatie, zie de foto's: 
Ook kun je een uitgebreid 
fotoverslag vinden op  http://
www.janmarijnissen.nl/media/
foto/071003zorggeenmarkt/
zgm.html 
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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: 
 

Pieter Wout Duquesnoy 
Ridderschapslaan 20 
3703 SN  Zeist 
tel: 030-6959716 /  
06-29430795 
e-mail:  
pieterwout@tomaatnet.nl 

 

RAADSFRACTIE: 
 
Jan Voogdt 
Pr. Margrietlaan 289 
3708 WE Zeist 
030-6916968 
(na 18.00 uur) 
javoogdt@tomaatnet.nl 

Afscheid van Ine de Vries als raadslid 
 
Verkiezingen 2006, Ine stond naar ze zelf dacht op een veilige vijfde 
plaats. Maar door een groot aantal voorkeurstemmen kwam Ine toch 
in de raad. 
Ze ging vol enthousiasme aan de slag, wat je tegenviel was de grote 
stroom stukken die onophoudelijk bleek. 
Je deed je uiterste best om het allemaal bij te houden. 
Door omstandigheden in je familie ben je ook nog mantelzorg gaan 
verlenen, en daarnaast heb je dan een nieuwe baan gekregen. 
Aangezien een dag maar 24 uur heeft, en je er daar ook nog een 
aantal van moet slapen, werd de combinatie van werken, mantelzorg 
verlenen, en je raadswerk wel erg zwaar. Je hebt  binnen de fractie 
aangegeven dat je wilde terugtreden als raadslid. 
Welnu afgelopen dinsdag 2 oktober was je laatste raadsvergadering. 
Naast de karaf die een vertrekkend raadslid  altijd van de gemeente 
ontvangt kreeg je van de fractie een half flesje wijn. Ja, een half 
flesje, want je hebt aangegeven dat je wel als fractieassistent wilt 
aanblijven. Dus ontvang je bij je installatie als fractieassistent het 
andere halve flesje wijn. 
Het afscheid is dus maar een half afscheid, dus Ine zien we je bij de 
volgende fractievergadering weer! 
 
Jan Voogdt 

Laatst is Jan Voogdt gevraagd om voor de Nieuwbode te reageren op 
een stelling: 
 
 
Stelling: Vliegbasis Soesterberg in zijn geheel terug geven aan de 
natuur is een gemiste kans voor woningzoekenden en ondernemers.   
  
 
De fractie van de SP kan deze mening niet in zijn geheel delen. Het 
zou mooi zijn als we dit gebied in zijn geheel kunnen teruggeven aan 
de natuur, maar dat betekent dat er gebouwen en plaveisel 
afgebroken moeten worden. Dát is immers echt terug geven aan de 
natuur. Maar Defensie verdwijnt niet helemaal van Soesterberg, 
Camp Nieuw Amsterdam (CNA) blijft, mogelijk komen er nog 
uitbreidingen. Ja, en dat allemaal in de Ecologische Hoofd Structuur. 
Die EHS moet het hebben van ecoducten en aanwezige smalle 
corridors. En dat word moeilijk met een CNA en een nieuwe 
woonwijk op het Abronaterrein. Gemiste kans voor 
woningzoekenden? Al jaren mocht er in delen van Soesterberg niet 
gebouwd worden vanwege de geluidsnorm van het vliegveld, daar 
kan nu gebouwd worden. Dus winst voor de woningzoekenden, de 
huidige gebouwen die op het vliegveld staan kunnen  
getransformeerd worden tot bedijfsgebouwen, goed voor de 
ondernemers. En de rest teruggeven aan de natuur! Want er zijn 
andere plaatsen in de gemeente waar groen moet wijken voor 
woningen. Hier de kans om dat te compenseren! 


