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

Positieve reacties uit het 
land op ons Verkiezings/
Actieprogramma, steeds 
meer bezoekers op onze 
sites, de ledengroei, de 
enorme vraag naar 
informatiemateriaal en de 
peilingen laten zien dat de 
SP een klapper gaat 
maken: de peilingen laten in 
de laatste week van 
oktober een virtuele groei 
zien naar 19 zetels. 
 
Maandag 17 oktober vond 
op de Hogeschool Domstad 
in Utrecht de start van de 
SP-campagne plaats. 
Uit het hele land kwamen 
ruim 150 campagneleiders 
uit de SP-afdelingen naar 
Utrecht. 
Het werd een inspirerende 
avond. 
Om in Zeist een zo goed 
mogelijk resultaat te krijgen 
gaan we er de komende 5 
weken keihard tegenaan. 
Vanaf 6 november worden 
op diverse plaatsen in Zeist 
acties gehouden. 
 
Om dit goed aan te kunnen 
pakken zijn vele handen 
nodig. 

Daarbij gaat het niet alleen 
om extra folderaars, maar 
ook om mensen die handig 
zijn en van alles kunnen 
maken, of mensen die met 
ons mee de straat op willen 
enz. 
 
Heb je ideeën die de SP 
goed kan gebruiken? 
Vind je het leuk om op een 
ludieke maar felle manier 
actie te voeren? 

 
 

Wil je je inzetten voor een 
beter Nederland in het 
algemeen en een beter Zeist 
in het bijzonder? 
Dan ben je van harte 
welkom in het Actie Team 
van de SP Zeist. 
 
Neem voor meer informatie 
contact op met ons via een 
e - m a i l  n a a r : 
annettemelse@tomaatnet.nl 
of bel 030-6930600 
 

 

VERKIEZINGEN 2006  

  6-11 Starten verspreiden folders 

10-11 Taartactie Zeister ziekenhuis 

11-11 Bezoeken winkelcentra met SP-fietskarren 
  
Parallel: 
Acties met caravan in Den Dolder, Woudenberg 
en Austerlitz 

16-11 Marktkraam “een beter NL voor hetzelfde geldac-
tie” 

18-11 Belcour NU SPeculaasactie 

21-11 Stemadviesactie (folder met spons) 

22-11 Vervoeractie naar stembus 

  Gezamenlijk uitslag bekijken 

  Feest in Jonathan 

22-11 ‘s nachts: Bedankt-posters plakken 

AGENDA 
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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: 
 
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: 
 
Ine de Vries 
Gandhilaan 3 
3707 KE Zeist 
030-8891394 
ien@tomaatnet.nl 

O p vrijdag 10 november 
presenteert de SP de 
resultaten van zijn onderzoek 

naar de tevredenheid onder cliënten 
van de Regionale Sociale Dienst in 
de regio Kromme Rijn Heuvelrug. In 
de raadszaal van het Zeister 
gemeentehuis zal de voorzitter van  
de RSD, de heer Jan Burger, het 
rapport in ontvangst nemen. De 
conclusies concentreren zich op de 
bereikbaarheid van de dienst, de 
bereidheid om de belangen van de 
cliënt voorrang te geven, het 
bureaucratisch gehalte en het niveau 
van de informatievoorziening. De SP 
doet een aantal aanbevelingen die 
moeten leiden tot verbeteringen in 
het functioneren van de RSD.  “Het 
gemeenschappelijk belang is immers 
een goed functionerende sociale 
dienst die de cliënten adequaat weet 
te bedienen en waar het goed 
werken is”, stellen de auteurs. 
 
De SP-hulpdiensten in Zeist, Wijk bij 
Duurstede, Utrechtse Heuvelrug, De 
Bilt en Bunnik ontvingen al 
regelmatig klachten over de sociale 
diensten.  Sinds de samenvoeging 
tot een regionale dienst, is het aantal 
klachten fors toegenomen. Deze 
klachten waren aanleiding voor de 
betrokken afdelingen om hun 
krachten te bundelen in een 
gezamenlijk onderzoek naar de 
klanttevredenheid over de RSD.  
Gedurende de maand september 
konden de cliënten een enquête 
invullen. Deze enquête was niet 
alleen verspreid in de vorm van 
flyers, hij kon ook via een website 
worden ingevuld.  Verder was er een 

telefoonnummer beschikbaar waar 
mensen hun verhaal kwijt konden.  
 
De SP ontving 140 ingevulde 
enquêtes, vaak voorzien van 
uitgebreide persoonlijke ervaringen.  
Daarnaast meldden zich diverse 
maatschappelijke organisaties, 
waaronder cliëntenraden, sociaal 
raadslieden, Vluchtelingenwerk en 
mensen uit de sociale advocatuur. Zij 
droegen veel verhalen bij namens 
hun doelgroepen. De reacties 
bevestigen de ervaringen van de 
verschillende SP-hulpdiensten. Daar 
komen regelmatig telefoontjes 
binnen met soortgelijke strekking: “ 
‘ik kon wel huilen’, ‘ze luisteren toch 
niet’, ‘ik was zo kwaad’ en ‘waarom 
begrijpen ze dan niet dat ik er niets 
aan kan doen?’ ”. 
 
De officiële overhandiging van het 
rapport vindt plaats op 10 november 
om 14.00 uur in het gemeentehuis te 
Zeist. Behalve de betrokken 
wethouders en raadsleden van de 
betrokken gemeentes, zijn ook alle 
geënquêteerden nadrukke l i j k 
u i t g e n o d i g d ,  a l s m e d e  a l l e 
hulporganisat ies die hebben 
bijgedragen. Bij deze gelegenheid 
zal de SP exemplaren van het  
rapport beschikbaar stellen aan alle 
geïnteresseerden. 
 
Pieter Wout Duquesnoy  
fractiemedewerker SP Zeist 
 
06-29430795  
pieterwout@tomaatnet.nl 

“Ze laten je ijskoud drie maanden zonder inkomsten 
zitten, en zoek dan maar uit waar je van moet leven.” 

NIEUW OP SP ONLINE: 
* Brandveiligheid van Kamp van Zeist, Justitie is verantwoordelijk. 
* Humaan Asielbeleid, manifestatie op 4 november in Den Haag 
* Een verslag van de herdenking van de Schipholbrand in Utrecht 
* Verslag over de raadsvergadering, de begroting en onder andere hondenbeleid 
* Jan Marijnissen op 10 november in Zeist 
 
Heb je geen internet maar wil je meer weten over deze onderwerpen dan kun je bellen met 030-6959716 (Pieter 
Wout), bijvoorbeeld een geprinte versie. Heel veel informatie verschijnt op www.zeist.sp.nl  Internet is een snel 
medium, het inlegvel zal niet altijd alles kunnen bevatten. Middels de rubriek "Nieuw op SP Zeist online" houden we 
jullie ook op de hoogte.  


