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Beste SP leden. Als u dit leest is de actie voor zwembad de waterman in eerste fase afgerond. 
Op 8 oktober heeft de organisator, Michael Klaverstein, meer dan 1000 handtekeningen 
aangeboeden aan de gemeente en heeft hij zijn pleidooi gehouden voor behoud van het 
zwembad op het Abronaterrein Sterrenberg. De verschillende raadsfracties moeten binnen 1,5 
week elk hun reactie geven op de inspraak. Jullie zullen als zeister SP leden uiteraard 
begrijpen dat de SP zal inzetten op een minstens regelende taak van de gemeente om het 
zwembad te behouden. Zowel cliënten van Reinaerde, als de mensen van Altrecht en Abrona 
zijn toch afhankelijk van dit zwembad. En van verder weg, Sherpa/Amerpoort (richting 
Amersfoort) zijn er ook velen die er zwemmen. 
 
Uiteraard weet ik nu nog niet de uitkomst in de raad en of de burgemeester de 
handtekeningen in ontvangst heeft genomen of iemand anders. Ik weet wel dat we als Zeister 
SP weer een mooie actie hebben gehad, samen met Soesterbergse SP-ers en cliënten, ouders 
van cliënten en personeel. Een actie zoals het hoort. samen met de betrokkenen. 
 
Ik hoorde ook pas recent dat de bestuursvoorzitter van Abrona over de 250.000 euro 
verdient. Terwijl dat dus ruim boven de Balkenendenorm (ong 190.000 euro) is. Het probleem 
bij het zwembad is zo'n 15.000 euro reparatiekosten van het dak. dan denk je ook weer, waar 
gaat dit over. Vooral ook omdat de werkkamer van die bestuursvoorzitter (en enig lid van het 
dagelijks bestuur) uitkijkt op het plein waar het zwembad aan zit. En dat hele bestuursgebouw 
van Abrona op Sterrenberg juist voor heel veel geld volledig is gerenoveerd. 

 
Trouwens, over alle grote zorgorganisaties in Zeist komen nu steeds meer geluiden naar 
buiten. Altrecht bezuinigd 9 miljoen, daarvoor wordt nu vooral gesneden in de management-
baantjes. Maar er komt wel een dure interim erbij. Uiteraard veel onzekerheid bij iedereen, en 
ik denk niet dat dit het einde is. In het project Hart van de Heuvelrug zijn ooit afspraken 
gemaakt over onder andere Dennendal en de Willem Arnsthoeve in Den Dolder. In twee 
zogenaamde clusterovereenkomsten werd van alles vastgelegd over verhuizen van 
Dennendal, bouwen in het sanatoriumbos (in Zeist) en bouwen in de bossen bij Den Dolder. 
Ook de ministeries van defensie en volksgezondheid hebben daarbij hun handtekening gezet. 
 
De eerste clusterovereenkomst, ergens uit 2005 of zo, ging erover dat heel Reinaerde weg 
zou gaan van Dennendal, zodat daar bos kon komen. Het ministerie van volksgezondheid gaf 
daar 80 miljoen voor, er zouden op Sterrenberg woningen worden gebouwd voor verkoop en 
er zou een zorgcluster komen met woningen in het sanatoriumbos. Het minsiterie heeft echter 
het grootste deel van die 80 miljoen weer ingetrokken, Reinaerde ziet dus geen kans om weg 
te gaan maar bouwen in het sanatoriumbos is officieel nog niet van de baan. Hier dreigt een 
pat-stelling, iedereen wijst naar de anderen en wil ergens geld zien, geld dat in die jaren in dit 
(van oorsprong af hopeloze) plan is gestopt. De SP heeft ook geen van de 
clusterovereenkomsten gesteund. 

 
Zorg-clusterovereenkomst 2 ging over het terrein van Altrecht in Den Dolder en de nabij 
gelegen bossen en over Kamp van Zeist (justitie/defensie). Dit laatste terrein zou voor een 
groot deel bos worden en in de Dolderse bossen, naast Altrecht, zouden woningen en 
zorgwoningen worden gebouwd. Wat defensie en justitie gaan doen is nu onzeker geworden, 
het bouwen in de bossen heeft altijd al veel tegenstand van de Dolderse bevolking gekregen. 
Altrecht is nu zelf begonnen, ook vanwege bezuinigingen, om hun hele terrein met gebouwen 
te verkopen aan een marktpartij, een vastgoedfirma. Als een extra worst houden ze die 
vastgoedfirma voor dat er dus ook kapitale huizen gebouwd mogen worden waarop lekker kan 
worden verdiend. Zelfs het gemeentebestuur zegt dat Altrecht hier in luchtkastelen geloofd, 
want als defensie niet eens Kamp van Zeist groener maakt is ook deze overeenkomst van 
geen waarde meer. 
 
Gekke plannen, gemaakt in de tijd dat je veel geld kon verdienen met huizen bouwen, vooral 
dure huizen. Alles in die bouwmarkt is ingestort, grof verdiend wordt er niet meer. Maar die 
afspraken zijn in zo'n groot gezelschap gemaakt (17 verschillende partijen van overheid en 
private instellingen) dat er nu geen overzicht en duidelijkheid meer is. Iedereen houdt elkaar 
in de tang. Begin volgend jaar loopt de grote overeenkomst af en moet er een nieuwe keuze 
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worden gemaakt, dat gaat moeilijk worden. Want het gaat niet meer om extra 
groen en natuur en over geld verdienen, maar het gaat erom zo weinig mogelijk 
geld te gaan verliezen op al die plannen. Het wordt een stevige discussie. 

Steeds wordt er meer beknibbeld op de zorg. De thuiszorg, maar ook bijvoorbeeld 
de hulpmiddelen. Laatst werd ik weer benaderd door iemand die klachten had 
(terecht) over de behandeling bij Welzorg. Bij een eerste analyse blijkt dat het hier 
om structurele klachten gaat, niet zomaar van 1 persoon maar zelfs het WMO loket 
is wakker geschrokken. daar gaan we als SP fractie uiteraard mee aan het werk. 
Daarvoor willen we ook jullie hulp vragen. Heb je klachten over Welzorg of weet je 
van mensen, geef dit dan door aan de SP fractie. mail me op 
pieterwout@tomaatnet.nl  of bel me op 030-6959716. We inventariseren alle 
zaken, zodat we dit via de gemeente kunnen verbeteren. 
Uiteraard hoeft dit niet alleen over Welzorg te gaan. Ook over de thuishulp, het 
WMO loket en alle andere zorgorganisaties horen we graag jullie verhalen, klachten 
en ideeën. 
 

De kerngroep Zeist is momenteel ver gevorderd met het ontwikkelen van 
laagdrempelige themabijeenkomsten. We hebben hiervoor een aantal onderwerpen 
klaar liggen om deze toe te spitsen op de lokale situatie in Zeist. Het zullen leuke 
interactieve avonden worden, waarbij u de gelegenheid krijgt te proeven van wat 
de gemeente Zeist bezig houdt (en hoe de SP Zeist hier over denkt). Mocht u hier 
interesse in hebben, neem dan alvast contact op met Mathijs Gijsbers 
(organisatiesecretaris). Ook kunt u hem bereiken om even onderwerp van uw 
interesse door te geven. Er is namelijk nog wat ruimte voor extra onderwerpen. 
Heeft u dus altijd al willen weten hoe uw SP over iets denkt? Dan is dit uw kans! 
Vind u het overigens leuk om na te denken over deze en andere Zeister SP-
activiteiten, schroom dan ook niet om contact op te nemen met de kerngroep. 
Versterking en enthousiasme is altijd welkom. En het hoeft u niet meer tijd te 
kosten dan u zelf wilt! 

De kerngroep 
 

BASTA! 
Mensen doen hun stinkende best en zijn hard bezig. Omdat zij willen overleven, 
omdat zij iets van hun leven willen maken. Het zijn geen van allen 
uitkeringstrekkers die lui op de bank leven van hun ww'tje en hun subsidietje. Des 
te kwader maakte het mij toen ik van de week de tv aanzette. Mensen moeten 
meer eigen verantwoordelijkheid nemen. We moeten een participatiesamenleving 
gaan vormen.  
Komt Rutte uit een ander Nederland of zo? Is zijn bril versleten en kan hij niet 
meer zien? De participerende mens is er, iedereen wil participeren! Alleen waar 
moet een mens nog meer participeren als hij al 60 uur per week werkt? Of als hij 
nergens aangenomen wordt? Als hij geen geld voor het openbaar vervoer heeft om 
150 km verderop boodschappen te doen voor zijn zieke moeder? Durft Samsom 
ook tegen deze Griekse man te zeggen dat hij zijn ene vrije dag kan opofferen om 
te participeren? Helaas ziet het kabinet Rutte II niet waar ze mee bezig zijn. Blind 
storten ze het land de afgrond in met nog meer bezuinigingen. Althans, zo noemen 
ze het. De burgers, ja, die bezuinigen. Die leveren steeds weer een stukje in, het 
besteedbaar inkomen daalt. Maar de afgelopen jaren is het kabinet zelf alleen 
maar meer uit gaan geven. Niets wordt er dus bezuinigd. Helemaal niets. En dat 
moet nu afgelopen zijn. BASTA!  
Basta, nu de ommezwaai. Dat was het thema van de demonstratie afgelopen 
zaterdag in Amsterdam. De SP Zeist was daar bij om uw geluid tegen het kabinet 
te vertegenwoordigen. Om alle verhalen van de mensen die we dagelijks spreken 
te vertegenwoordigen. Om het kabinet te laten weten dat Nederland het niet 
langer pikt! Zaterdag 30 november, schrijf die datum vast in uw agenda. De 
komende tijd worden er nog veel meer acties door het land gehouden. En op 30 
november organiseert de FNV een grote demonstratie. Uiteraard verzorgt de SP 
Zeist ook op deze dag weer het vervoer, zodat u daar geen kosten aan hoeft te 
maken. Ga mee, laat uw stem horen en maak duidelijk dat ook ú het niet langer 
pikt. Voor uzelf, voor al die mensen die het nodig hebben. 
 
Mathijs Gijsbers 

Welzorg of geen zorg. 


