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

Per 1 oktober is de ‘Wet 
Dwangsom en beroep bij niet 
tijdig beslissen’ van kracht. Als 

een gemeente of ander 
overheidsorgaan niet tijdig 
beslist over een aanvraag kan 

de gedupeerde 
bu r ge r  g e l d 

krijgen van die organisatie. 
Burgers moeten nu vaak boete 
betalen als ze te laat papieren 
inleveren enzovoort, maar nu 
kan diezelfde overheid dus ook 
zelf een boete (dwangsom) 
krijgen. 
 
De wet is ook van toepassing 
voor aanvragen voor een 
indicatie voor jeugd- of 
thuiszorg. Dus heb je een 
aanvraag ingediend bij bureau 
jeugdzorg of bij het CIZ 
(Centrum Indicatiestelling 
Zorg) en reageert dit bureau 
niet binnen de wettelijke 
termijn, dan kan je financiële 
genoegdoening krijgen.  
De vastgestelde termijn is bij 
deze aanvragen vaak 6 weken. 
Je stelt dan het CIZ of bureau 
jeugdzorg in gebreke. Dan 
hebben ze nog uiterlijk 2 
weken om orde op zaken te 
stellen. Dus als ze niet een 
beslissing nemen binnen 
(praktisch gezien) 8 weken, 
dan kun je die dwangsom laten 
opleggen. 
 
Uiteraard zijn er mazen in de 
wet gemaakt, uitzonderingen 
zijn mogelijk. Ook kan je maar 
een maximale dwangsom voor 
42 dagen krijgen. Denk je dat 
dit voor je geldt, dan is het het 
beste om binnen te stappen bij 
de Sociale Raadsl ieden 
( B e r g w e g  1 )  o f  d e 
Rechtswinkel (Promenade 
101A). Meer info staat op de 
website van het Ministerie van 
B i n n e n l a n d s e  Z a k e n .  
 
Gathy Jacobs, Pieter Wout 
Duquesnoy 
 
  

LOKALE KURSUS “HEEL DE MENS” 
Het was woensdag al weer de voorlaatste avond van de lokale cursus 
"Heel de Mens". Cultuur was hier het thema en Harre had even het stokje 
als cursusleider overgenomen van Veerle.  
Het was weer een pittige avond met discussie en ook veel lol. Best wel 
een lastig thema, want was is cultuur nu allemaal? Het woordenboek zet je 
hierbij nog niet op een duidelijk spoor.  
Harre wist het ook goed te verduidelijken: "een buslijn die wil je hebben om 
vervoer te hebben voor mensen, een huis heb je nodig om in te wonen. 
Dat is allemaal tastbaar. Maar hoe tastbar is cultuur en wat heb je er 
eigenlijk aan? " 
 
Dat is goed om daar eens diep over na te denken, want hoe ga je daar 
politiek mee om? Downloaden van muziek, moet dat nu bestreden worden 
of juist niet. "Het downloaden, net als radio, is een soort reclame voor 
bepaalde muziek. Je hoort het en dan besluit je dat je iets je raakt en schaf 
je het aan" aldus Pieter Wout. "Op die manier kun je de artiesten steunen. 
Als je vroeger niet de cassetebandjes had en nu niet de download zou je 
artiesten niet kennen en dus nooit wat van ze kopen".   
Jurien had een prachtige stelling: "Een lege cd-rom kost 2 euro. De eerste 
keer dat je een plaat koopt van een artiest betaal je die lege CD en ook 
geef je geld voor het auteursrecht van de artiest."  Jurien vervolgt met "en 
dan gaat die CD kapot. Nu zou je dus naar de winkel moeten en de 
kapotte inleveren en voor 2 euro (kosten van een lege cd) een nieuwe 
krijgen omdat je het auteursrecht al lang betaald hebt". 
 
Cultuur is ongrijpbaar en we waren het er allemaal mee eens dat cultuur 
en kunst het waard zijn om (ook politiek) te beschermen. Maar een 
duidelijk "hoe?" hebben we nog niet. En hoe kunnen we dat lokaal doen? 
Misschien wel door een SP-prijs voor lokale amateurmuziek te 
organiseren. 
  
Helaas was maar een klein deel van het vaste SP kader aanwezig op de 
cursus, dus het is heel interessant om te weten hoe onze zeister SP leden 
hierover denken.  
Laat het me eens weten, mail of schrijf naar me (Ridderschapslaan 20 te 
Zeist, pieterwout@tomaatnet.nl).  
 
Pieter Wout Duquesnoy 

Informatie van de  
SP Hulpdienst  
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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: 
Jurien Veenhuis 
Brugakker 3184 
3704 LB  Zeist 
tel: 030-6994269 
e-mail:  
jurien@tomaatnet.nl 

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

Van De Bilt tot aan Rhenen, dat is 
de Stichtse Lustwarande. Prachtige 
buitenhuizen met groen en tuinen, 
vroeger voor de notabelen en adel. 
Tegenwoordig zijn veel van deze 
landgoederen in gebruik bij 
b ed r i j v en  a l s  p r e s t i g i e u s 
kantoorpand.  
Aan de Utrechtse weg in Zeist zijn 
er nog vele herkenbaar, het 
bekendste voorbeeld is natuurlijk 

Slot Zeist. In Driebergen heb je 
bijvoorbeeld huis en landgoed 
Sparrendael.  
Gedeputeerde en Provinciale Staten 
van Utrecht vinden deze Stichtse 
Lustwarande een belangrijk en 
markant cultuurhistorisch geheel in 
de provincie Utrecht.  
Zo belangrijk zelfs dat ze het als 
een "provinciaal belang" zien.  
 
En dus gaat de provincie richtlijnen 
opzetten hoe die St ichtse 
Lustwarande beter uit de verf kan 
komen. Ook nieuwe gebouwen 
rondom de provinciale weg van De 
Bilt naar Rhenen moeten dan ook 
voldoen aan die regels. Alle 
politieke fracties in de provincie zijn 
enthousiast over de evaluatie van 
de eerste fase van het project en 
willen er dus graag verder mee. 

prachtig, toch, zo behouden we 
cultuur, historie en natuur.  
 
In de presentatie werden ook 
voorbeelden getoond die het net 
niet helamaal zijn. Brinkhove is er 
zo een: het gebouw klopt wel. Het 
dient echter niet omgeven te zijn 
door een grasvlakte maar er 
moeten struiken en bomen rondom 
staan. dan hoort het pas echt in het 

beeld. De provincie is enthousiast, 
de gemeente Zeist wel wat minder. 
Het nieuw te bouwen woonpark, op 
de hoek van Utrechtseweg en 
Krommerijnlaan, voldoet niet aan 
de richtlijnen en daarom heeft de 
provincie nee gezegd tegen dit 
bouwplan. Een grote winst voor de 
omwonenden, die vonden dat er 
een veel te massaal gebouw in hun 
"achtertuin" zou worden gebouwd. 
 
 En deze bewoners hebben nu dus 
de steun van de provinciale 
politiek. Ik ben benieuwd hoe dit 
zich verder ontwikkeld, het zou 
best eens kunnen dat gemeente en 
provincie tegenover elkaar in de 
rechtzaal komen te staan. 
 
Pieter Wout 

Stichtse Lustwarande tot last? 


