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surf naar http://zeist.sp.nl ! 

De rechtswinkel bestaat 35 
jaar. Ter ere daarvan werd er 
in Slot Zeist een borrel en een 
lezing gehouden. Niemand 
minder dan "ons" SP-Eerste 
Kamerlid Nanneke Quik gaf die 
lezing.  
D e z e  g i n g  o v e r  d e  
toegankelijkheid van de 
rechtspraak. Deze wordt 
steeds meer beperkt. Uiteraard 
vooral financieel, iemand met 
geld kan het nog steeds 
makkelijk betalen.  
Maar als je minder geld hebt 
en je wilt of moet je gelijk 
halen, dan wordt dat veel 
moeilijker.  
Het was niet zomaar een 
lezing, maar Nanneke wist met 
stellingen en kamerstukken de 
zaal actief te betrekken. Is het 
slecht dat de toegang tot de 
rechtszaal moeilijker wordt?  
Ja, vond het merendeel, dat is 
niet goed. Maar er werd door 
mensen in de zaal ook 
gewezen op allerlei onzinnige 
rechtszaken, die mensen 
aanspannen.  
Als je dat kunt beperken,  
dan zou je ook weer een 
ef f i c ientere rechtspraak 
krijgen. 
D e  m e n s e n  v a n  d e 
rechtswinkel gaven ook aan 
dat er steeds meer zaken 
tegen de overheid worden 
gevoerd. Dat is natuurlijk ook 
niet erg efficiënt, want het lijkt 
er toch op dat de overheid hier 
zelf schuld aan is.  
Er worden namelijk heel vaak 
zaken gewonnen, en dat wil 
zeggen dat de overheid op dat 
vlak weer eens een steekje 

heeft laten vallen.  
De vraag of we niet een 
gescheiden sociale advocatuur 
moeten hebben in Nederland, 
maar dat eigenlijk elke 
advocaat (elk kantoor) zijn 
steentje moet bijdragen in 
deze sociale sector, leverde 
discussie op.  
Specifiek sociale advocaten 
waren helaas niet aanwezig, 
dus het beschermen van hun 
"sector" was er niet bij.  
Of misschien dus juist het 
beamen dat iedereen bij moet 
dragen.  
Wel werd duidelijk van de 
aanwezige advocaten, dat zij  
allen als een soort achterwacht 
klaar staan om de rechtswinkel 
te helpen. Als de zaak echt te 
groot of ingewikkeld wordt, 
dan kan dus een beroeps-
advocaat het overnemen.  
Maar deze advocaten gaven 
ook eerlijk toe dat het niet zo'n 
storm loopt.  
De master studenten, die bij 
de rechtswinkel de vrijwilligers 
zijn, kwijten zich goed van hun 
taak en weten heel veel op te 
lossen. Hulde hiervoor.  
En dat al 35 jaar. 
 
Waar zit de rechtswinkel? Ja, 
dat is dus nog steeds een teer 
punt. Op de Promenade, maar 
toch wel in een hoekje. Vanaf 
de Weeshuislaan naar de 
Achterheuvel en dan even 
goed opletten voor de trap 
naar boven.  
Maar daar moet ook nog 
verbetering in komen, vinden 
de fracties van Groenlinks en 
SP. Dus daar volgt nog nieuws.  

 
 

A12-SALTO en BUHZ.  
 
SALTO, dat is de aansluiting 
van Houten op de A12, met 
een weg dwars door het 
krommerijngebied. En daarbij 
hoort een ander project, BUHZ  
(Bunnik, Utrechtse Heuvelrug, 
Zeist). De gemeenteraad kreeg 
een presentatie van het BRU 
over het verleggen van de 
Koelaan bij Bunnik en  
andere maatregelen om de 
Julianalaan in Bunnik minder 
druk te maken. Dit is iets, dat 
Bunnik heeft afgedwongen bij 
het BRU. "Als Houten een weg 
aanlegt op ons gemeente-
gebied, dan willen wij plezier 
hebben van een andere 
verbinding met Zeist". Maar nu 
blijkt dat niet Zeist massaal 
door Bunnik naar de A12 rijdt, 
m a a r  d a t  d u i z e n d e n 
Zeistenaren in Bunnik naar  
hun werk gaan. Wat doet dan 
zo'n onderzoeksbureau? Die 
verzinnen allerlei autopest-
regels. Of ze willen een weg 
dwars door een natuurgebied  
leggen. Maar nadenken over 
OV of vervoersmanagement, 
waarbij in de spits de bedrijven 
met kleine busjes hun 
werknemers in de omgeving 
gaan ophalen, daar wordt niet 
aan gedacht. terwijl 1 busje 8 
auto's kan schelen. De raad 
was niet blij, en eigenlijk is het 
gewoon een schande dat een  
duur bureau zo'n slecht 
onderzoek uit voert. 
 
Beste Bunnikse SP leden, wat 
is jullie mening over deze 
projecten? Bel of mail me, 
deze zaken gaan mij namelijk 
ook aan in de Provinciale 
Staten.  
Pieter Wout.  
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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: 
Jurien Veenhuis 
Brugakker 3184 
3704 LB  Zeist 
tel: 030-6994269 
e-mail:  
jurien@tomaatnet.nl 

RAADSFRACTIE: 
Jan Voogdt 
Pr. Margrietlaan 289 
3708 WE Zeist 
030-6916968 
(na 18.00 uur) 
javoogdt@tomaatnet.nl 
 
Lid Provinciale Staten: 
Pieter Wout Duquesnoy 
Ridderschapslaan 20 
3703 SN  Zeist 
tel: 030-6959716 /  
06-29430795 
e-mail:  
pieterwout@tomaatnet.nl 

"Rijden in een wagentje" en 
"kijken naar de kont van het 
peerd".  
Het SP bestuur had alle SP-
vrijwilligers, die het afgelopen jaar 
zich hebben ingezet, uitgenodigd 
voor een "feestje".  
 
Een bedankje, zogezegd. We zijn  
bij Rhijnauwen in een huifkar 
gestapT voor een tour door de 
omgeving tussen Bunnik en Zeist. 

Heerlijk releaxed genietend van de 
omgeving en het mooie weer.  
 
Daarna hebben we nog een 
pannekoek gegeten met een  
drankje erbij. Jammer was het dat er 
die dag maar weinig vrijwilligers  
konden, en toen waren er ook nog 
een aantal mensen ziek.  
 
Het bestuur en ook de vrijwilligers 
vonden het wel heel geslaagd. 
  
Naast bestuursleden en fractie zijn er 
nog veel  mensen, d ie z ich  
inzetten voor de SP in Zeist.  
 
Binnenkort is er weer de laatste ZO-
krant van dit jaar. En natuurlijk is nu 
ook het nieuwe "vrijwilligersjaar"  
ingegaan.  
 
Zodat volgend jaar, na de vakantie, 
we als bestuur weer veel mensen 
kunnen uitnodigen die zich het 
komend jaar dus hebben ingezet voor  
de SP.  
 
Tot ziens bij een van onze 
activiteiten.  
 
Pieter Wout  

VRIJWILLIGERSUITJE SP-ZEIST 


