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PARTIJRAAD PRAAT
Partijgenoten,
Ja, zo begon Emile Roemer ook op
zaterdag 25 september zijn
toespraak op de partijraad in
Amersfoort.
Op de partijraad zijn alle
afdelingsvoorzitters uit het land bij
elkaar en vormen daar het hoogst
bestuurlijke orgaan in onze partij.
Emile riep de afdelingsvoorzitters
op om er aan te werken dat we
met het rechtse kabinet op komst
de
verkiezingen
voor
de
Provinciale Staten met winst
moeten kunnen af sluiten.
Jullie hebben inmiddels al een
uitnodiging ontvangen om op 13
oktober met elkaar het concept
programma in de afdeling te
bespreken.
In het weekeinde van 2 en 3
oktober vond de eerste uit een
reeks van vier kaderscholingsweekenden plaats.
O r g a n i sa t i e s e c r et a r i s J u r i e n
Veenhuis en ik waren daar
aanwezig. De zaterdagavond was
ingeruimd voor een vraaggesprek
met fractievoorzitter Emile
Roemer.
Ik kan jullie zeggen dat Emile
behoorlijk onder vuur genomen
werd door de aanwezigen. Maar ik
zeg er tevens bij dat hij dit ook
glansrijk heeft
weten te
doorstaan.

giro nr: 7367957 SP afd. Zeist
vooral in de afdelingen weer aan
de slag te gaan. Emile wees ons er
op dat er een koude saneringswind
van rechts zal komen waaien. Een
wind die juist de mensen die toch
al niet de grootste inkomens
hebben zwaar zal treffen. Die er
voor zorgt dat de grote inkomens
wederom buiten schot blijven, en
kansen aan die groep biedt zich
zelf nog meer te verrijken.
Denk m a ar een s aan de
bonuscultuur, die gaat gewoon
onverminderd door. Banken die
met gemeenschapsgeld gered zijn
keren aan hun bestuurders
gewoon weer vette bonussen uit.
Het is juist nu belangrijk om in de
afdeling te investeren zei Emile.
Dat we onze leden kennen, er voor
zorgen dat ze bekend zijn met ons
beginselprogramma, dat we in
staat zijn om ze te mobiliseren en
ons dus teweerstellen tegen de
onzalige plannen van het nieuwe
kabinet.
De organisatie-secretarissen en de
afdelingsvoorzitters hebben weer
een flinke portie informatie en tips
gehad om ieder in zijn afdeling er
voor te zorgen dat we ons actief
kunnen opstellen tegen de
onzalige plannen van het nieuwe
kabinet.
Er zal de komende tijd het een en
ander in de afdeling te doen zijn,
hulp kunnen we altijd gebruiken,
dus kom d’r bij!
Jan Voogdt

Het was die middag duidelijk
geworden dat het CDA voor
deelname aan kabinet had
gekozen, de fractie van het CDA
moest nog instemmen maar daar
hadden wij geen twijfels over. Die
zouden uiteindelijk toch wel
instemmen.
Ook die avond deed Emile weer
een beroep op ons. De oproep om

60ste Wake Kamp Zeist
Op de 60-ste wake bij Kamp Zeist
werd gefilmd door Amnesty
International Nederland. In het
kader van het rapport over de
onhumane manier van opvang
asielzoekers door Nederland wordt
getoond wat er voor acties zijn in
Nederland
tegen
dat
belachelijke
beleid.

Bij deze wake vertelde ook een
man zijn verhaal van zijn
opsluiting in Kamp Zeist. Hij heeft
hier 3 maanden (van totaal 10
maanden opsluiting) gezeten,
vooral de willekeur doet een grote
aanslag op iemands denken.
De wake is er voor al die
onschuldig opgesloten personen.
Anke en Bart, van de SP Zeist,
geven hun kijk op de wake:
Vandaag bezochten wij de wake
bij detentiecentrum Zeist, waar
vluchtelingen zitten opgesloten
totdat zij worden uitgezet of
vrijgelaten om opnieuw opgepakt
te worden.
De wake, door een vijftigtal
mensen bezocht, maakt een
vredige maar bevreemdende
indruk: want terwijl we aanwezig
zijn
om
de
opgesloten
vluchtelingen te steunen, worden
we door kille stalen poorten en
prikkeldraad gescheiden van hen.
Die prikkeldraad maakt pijnlijk
duidelijk dat vluchtelingen hier
worden behandeld als criminelen:
ingesloten omdat zij vrijheid en
veiligheid zochten. En dat is nou
precies de behandeling waar wij
onze afkeer van duidelijk komen
maken.
Tijdens
de
wake
probeerden wij contact te maken
met de vluchtelingen die er
gevangen zitten, door liederen te
zingen, te zwaaien en bloemen
achter te laten. We waren blij om
te horen van een man die hier
eerder vast had gezeten dat dit
schrale
contact
met
de
buitenwereld veel kan betekenen
voor de mensen binnen. Wij hopen
dat zij ons gehoord hebben, en dat
zij weten dat niet iedereen het
eens is met de behandeling die zij
krijgen in Nederland.
De volgende
november.

wake

is

op

-Anke en Bart-

Voor de meest actuele informatie:
surf naar http://zeist.sp.nl !
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TomatoWout in de Staten
De voorbereidingen voor de verkiezingen van de Provinciale Staten komen weer
flink op stoom. Een grote kandidatenlijst en een programma zijn in concept klaar
en zullen de komende maand in alle afdelingen besproken worden.
Maar het werk in de staten gaat ook door. In de afgelopen Statenvergadering werd
de meeste discussie gevoerd over de nieuwe vergaderdag voor de toekomstige
Staten. Dit geeft dan wel weer, dat het grootste gedeelte van de statenleden toch
wel heel erg op dat kleine, provinciale wereldje zijn gefocused.
Bij de behandeling van de "Verder" discussie, de plannen rond de ring van Utrecht
en dus veel meer asfalt, is het de SP niet gelukt om een motie te laten aannemen.
Deze motie moest ervoor zorgen dat mensen, die naast snelwegen wonen, die
verbreed gaan worden, beschermd worden tegen teveel lawaai en fijnstof. Maar de
Staten laten het dus allemaal maar over aan Rijkswaterstaat en de berekende
normen. Extra bescherming voor burgers, neen, dat laat men maar zitten.
Niet in de staten, maar wel door de SP aangezwengeld. De communicatieafdeling
van de Staten stond weer in de krant. Nu was dat omdat de OndernemingsRaad
naar buietn bracht dat de chef Communicatie, Rick Maas, niet op fatsoenlijke wijze
handelde naar zijn medewerkers. De SP had daar bij zijn aantreden al voor
gewaarschuwd, Maas was niet voor niks weggegaan uit Brabant met een heel
zwartboek aan klachten. Ook bij zijn aantreden moesten de Staten niets hebben
van de kritische vragen van de SP. En een onderhoud van politiek en de toen
beoogde chef communicatie was al helemaal niet aan de orde. Nu, een jaartje
later, is er dus weldegelijk stront aan de knikker. Ik ben echter bang dat ook deze
keer de Staten niet kiezen voor de medewerkers maar dat alles doorgaat,
"business as usual". En het blijft dus een belangrijke taak, ook voor de komende
SP-Statenfractie,
die
controlerende
rol
sterk
uit
te
voeren.
Pieter Wout

TSN Thuiszorg (vervolg)
Eerder heeft de SP, samen met Zeister medewerkers van TSN, gevochten tegen de
wanprestaties van TSN tegenover hun medewerkers. "Maanden geen of bijna geen
loon uitbetalen aan je werknemers, dat is absurd" was toen (en is nu nog) het
commentaar van fractievoorzitter Pieter Wout Duquesnoy. Die strijd hebben we
samen toen gewonnen. Maar TSN opereert door heel Nederland. Daarom wil de
landelijke fractie van de SP graag weten wat mensen, medewerkers en zij die de
zorg krijgen, mee maken of hebben meegemaakt. Daarvoor heeft de SP een
enquête opgesteld.

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

ORGANISATIESECRETARIS:
Jurien Veenhuis
Brugakker 3184
3704 LB Zeist
tel: 030-6994269

e-mail:
jurien@tomaatnet.nl

RAADSFRACTIE en
Lid Provinciale Staten:
Pieter Wout Duquesnoy
Ridderschapslaan 20
3703 SN Zeist
tel: 030-6959716 /

06-29430795
e-mail:
pieterwout@tomaatnet.nl

Voor
(ex-)
TSM
medewerkers
is
die
te
vinden
op:
http://www.sp.nl/vragenlijst/index.php?sid=74839&newtest=Y&lang=nl
Voor zij die zorg krijgen/kregen via TSN staat de vragenlijst op:
http://www.sp.nl/vragenlijst/index.php?sid=52156&newtest=Y&lang=nl
Zorg dat zoveel mogelijk mensen deze vragenlijst invullen.

Rondje Tomaat :

SP Hulpdienst
Zeist

monumentenlijst of bestemmingsplan?

Het beleid van Zeist is om bij elk nieuw bestemmingsplan de gemeentelijke
monumenten (ook groene monumenten, dus prachtige stukjes bos enzo) van de
monumentenlijst af te voeren. Deze "monumenten" worden vanaf dat moment dan
beschermd door de omschrijving, die ze in het bestemmingsplan krijgen. Dat is
althans de versie van het College.
De SP is van mening dat de bescherming veel minder wordt. "Natuurlijk zal bij een
verandering van bestemming de raad moeten instemmen met die nieuwe
bestemming" aldus Pieter Wout Duquesnoy. Maar over 10 jaar zijn het andere
raadsleden, is men de intentie van het eerste besluit vergeten en worden dingen
geschrapt. Laatst nog is in de wijk Brugakker een klein stukje bestemmingsplan
gewijzigd. Dit naar aanleiding van een opbouw, welke de buurt niet wilde hebben
op een van de huizen. De aanpassing van het bestemmingsplan-deel is gedaan
omdat het bestemmingsplan "niet aan de geest van de toenmalige gedachten over
deze wijk zou voldoen". En zo'n zelfde redenering kan er straks over de status van
voormalig gemeentelijk monument vallen. De SP is van mening dat een veel
duurzamere en consistente bescherming bestaat door gewoon de gemeentelijke
monumentenlijst aan te houden.

De hulpdienst is een
vraagbaak voor mensen
die problemen hebben
met
uitkeringen,
regelingen en procedures.
Ook kunnen mensen
terecht die conflicten
hebben met bijvoorbeeld
hun huisbaas.

De Hulpdienst is
bereikbaar op:
Dinsdagavond
Tel: 030-6955384

