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Beste partijgenoten! 
 
Op de Algemene Leden 
Vergadering van zondag 23 
oktober is aan de aanwezigen 
het concept verkiezings-
programma aangeboden. 
Ik schrijf met opzet concept 
verkiezingsprogramma omdat 
wij jullie nog de gelegenheid 
willen geven om daar nog 
invloed op uit te oefenen. Dat 
k a n  i n  d e  v o r m  v a n 
toevoegingen, maar het kan 
natuurlijk ook zijn dat er 
volgens jullie dingen in staan 
die in jullie beleving niet goed 
zijn. En het kan natuurlijk 
maarzo dat niet alle zinnen 
even prettig lopen, of dat er 
zelfs nog fouten in staan. 
Kortom het is zeker de moeite 
waard om er naar te kijken. 
Hoe  doe je dat dan? Je kunt de 
meest recente versie ‘ophalen’ 
bij Pieter Wout.  
Stuur Pieter Wout een e-mail 
met het verzoek om het 
conceptprogram, hij zorgt 
ervoor dat die dan per mail 
krijgt.  
Alle toevoegingen/wijzigingen 
worden door de programma-
commissie beoordeeld en als de 
tijd het toe laat krijg je ook een 
antwoord op je ingediende 
toevoeging/wijzigingen. 
Maak gebruik van deze 
mogelijkheid! Wij stellen als 
sluitingsdatum 20 november, 
dan zijn wij namelijk nog in de 
gelegenheid om wijzigingen te 
verwerken. Volgt nu het adres 
van Pieter Wout: 
 

Pieter Wout Duquesnoy 
Ridderschapslaan 20 
3703 SN Zeist 
030-6959716 
pieterwout@tomaatnet.nl 

Op 23 oktober opende Jan 
Voogdt de Algemene Leden 
Vergadering in het gebouw van 
Kindervreugd in Zeist, met de 
verantwoording van het bestuur 
aan de ALV. 
Van twee bestuursleden, Kees 
Pieter en Boudewijn, nemen 
helaas afscheid. Dank voor het 
werk dat zij verzet hebben. 
Wat heeft de afdeling dit jaar 
gedaan; het maken en 
verspreiden van de actiekrant 
van Zeist, de markt op voor het 
Europees referendum, de straat 
op met de actie Da'z pas een 
bus. Het jaar is nog niet om dus 
gaat de afdeling Zeist, de 
Heuvelrug ondersteunen met de 
gemeenteraadsverkiezingen, de 
straat op met actie noodrem en 
het 10 jarig feest van de SP 
afdeling Zeist vieren. 
P i e t e r  W o u t  l e g t  d e 
verantwoording voor wat de 
fractie gedaan of bereikt heeft 
dit jaar; onderkenning door de 
andere fracties van het "vet van 
Zeist" (onnodig oppotten van 
geld voor nog slechtere tijden), 
ondersteuning in de raad van 
de actie met het Zeister 
Ziekenhuis, een enquête voor 

de bewoners van Kerckebosch 
voordat de sloopplannen 
gepresenteerd worden, een 
motie in voorjaarsnota en een 
over de SWZ zijn unaniem 
aangenomen. Natuurlijk zijn er 
nog diverse andere moties en 
amendementen die het nieuws 
niet halen maar wel van invloed 

zijn geweest. 
Kortom het zijn 
v a a k  k l e i n e 

successen, maar de toon is 
gezet. 
Gathy doet verslag van de 
penningen. De afdeling staat er 
financieel goed voor en we 
kunnen met gemak het komende 
verkiezingsjaar aan, inclusief 
het 10 jarig feest. 
Na een korte toelichting van 
Jeroen over het feest volgen de 
bestuursverkiezingen waarbij 
Jan, Pieter Wout, Jeroen, 
Gathy, Jurien, David en Ine 
worden gekozen door de ALV. 
Jan blijft gekozen voorzitter van 
het bestuur.  
Het verkiezingsprogramma 
wordt in aller ijl nog gekopieerd 
door Kees Pieter en wordt 
aangeboden aan de ALV. 
Dit concept programma is 
verkrijgbaar via de site en of op 
te vragen bij Jan of Pieter 
Wout. 
Met de open vragen "Wat vind je 
dat er moet veranderen in Zeist" 
en "Wat wil de dat de SP in Zeist 
aanpakt" sluiten we de 
vergadering en starten we de 
discussie. 

Verkiezingsprogramma  
Gemeenteraad 2006 

Ledenvergadering 23 oktober 
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SP - 
Hulpdienst 
Zeist 
 
 
 

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 

BELANGRIJKE 
ADRESSEN 

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

SECRETARIS: 
 

Jeroen van Ravestijn 
Sanatoriumlaan 29 
3705 AM Zeist 
030-6962398 
ravestijn@tomaatnet.nl  
 
RAADSFRACTIE: 
 
Pieter Wout Duquesnoy 
Ridderschapslaan 20 
3703 SN Zeist 
030-6959716 
pieterwout@tomaatnet.nl 

DA'Z PAS 'N BUS.  
 
De bus tussen Driebergen, 
Austerlitz en Zeist staat nog 
steeds in de picture.  
 
De steun in onze regio 
groeit. Een aantal bedrijven 
gaan mogelijk samenwerken 
om ook mee te doen aan de 
actie.  
 
Joke van Ee heeft in 
Austerlitz restaurant De 
Jonkvrouw zover gekregen. 
En deze zullen hun (horeca) 
collega's Oud Londen, 
Beauforthuis en meer ook 
aansporen de actie te 
ondersteunen.  
 
We zijn nog lang niet klaar 
dus, er is nog genoeg werk 
aan de winkel. 
 
Namens Actiecomite  
Austerlitz,  
Pieter Wout  
 
 

Stem Voor, Stem SP.  
 
Beste SP leden. 2006 wordt 
weer een verkiezingsjaar, 
gemeenteraad verkiezingen 
deze keer.  
 
Als fractie hebben we ons 
best gedaan om de coalitie 
al eerder ten val te brengen, 
maar dat is niet gelukt.  
 
De rattenpolitiek (woorden 
Leefbaar Zeist) van elkaars 
gemeenteraadsleden pikken 
heeft de VVD intern in crisis 
gebracht, de vier coalitie-
partijen (PvdA, VVD, CDA en 
LZ) hebben na grote 
woorden en veel verbaal 
geweld elkaar weer innig 
omsloten.  

Dus hebben we nog de tijd 
tot maart 2006 om onze 
SPositie te versterken. Een 
zetel erbij, dat moet 
mogelijk zijn, zodat we met 
zijn drieen de raad ingaan in 
2006.  
 
De verkiezingslijst staat al 
voor een groot deel vast.  
 
Ook ons actieprogramma 
voor de komende periode is 
in concept al goedgekeurd 
door de leden.  
Maar je hebt nog wat te 
zeggen. Wil je het concept 
actieprogramma inzien, 
mogelijk om ons te helpen 
het nog beter te maken, bel 
dan met Pieter Wout op 030-
6959716. (spreek antwoord-
apparaat in, dan krijg je een 
exemplaar).  
 
Let op: voor 20 november 
moeten alle wijzigings-
voorstellen en suggesties 
binnen zijn, zodat we op ons 
10-jarig feest het officiele 
actieprogramma ten doop 
kunnen houden. 
 
Pieter Wout Duquesnoy, 
fractie SP Zeist  
 

SP jubileum feest 
 
Dit jaar bestaat de SP 
afdeling Zeist tien jaar. 
 
Dat gaan we vieren op 
zaterdagavond 26 november 
in De Peppel te Zeist. 
 
Kortom, houd die avond 
alvast vrij in de agenda. 
 
De officiële uitnodiging 
volgt. 
 
 

 
Hier had iets leuks kunnen 
staan. 
 


