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surf naar http://zeist.sp.nl ! 

Partijgenoten, 
 
Zoals jullie wellicht al weten 
zijn er op 3 maart 2010 
gemeenteraadsverkiezingen. 
Het afdelingsbestuur is hier al 
geruime tijd mee bezig. 
Jullie hebben ook deze zomer 
allemaal een brief ontvangen 
waarin je jezelf als kandidaat 
voor de gemeenteraads-
verkiezingen kon aanmelden. 
 
Daarnaast zijn het bestuur en 
de fractie ook druk geweest 
met een nieuw verkiezings-
programma.  
Ook daar hebben jullie een 
uitnodiging gehad om daar 
over mee te praten en de 
denken.  
 
Zo zie je maar, verkiezingen 
betekent dat het weer lekker 
druk word in de afdeling. 
Verkiezingen die anders zullen 
zijn dan die van 4 jaar 
geleden. Toen konden we nog 
meeliften op het succes van 
Jan Marijnissen.  
Dat zal nu een stuk lastiger 
worden. We zullen het meer op 
eigen kracht moeten doen.  
En dat betekent dat we flink 
campagne moeten voeren.  
 
Campagne voeren is natuurlijk  
niet alleen voor de lijsttrekker. 
Nee we zijn een partij met 
voldoende ideeën  in petto  om 
een leuke campagne op touw 
te zetten. Het bestuur is al met 
een aantal aardigheden bezig. 
 
In campagnetijd moet er 

gefolderd worden, en we 
hebben ontzettend leuke 
laatste week kaartjes. 
 
En…... er moeten weer borden 
beplakt worden. Ik zal in de 
komende maanden jullie 
wellicht benaderen voor dit 
plakwerk. Als je nu al zoiets 
hebt van “dat wil ik wel doen” 
laat mij dat dan weten. 
 
We zij ook op zoek naar 
bovenramen. Bovenramen? Ja, 
bovenramen. 
Bij het plakken op borden 
worden we vaak overgeplakt 
en dan moeten de plakploegen 
weer op pad voor herstel 
plakken of opnieuw plakken.  
 
Als jullie nu een poster in het 
bovenraam willen plakken dat 
word die in ieder geval niet 
overgeplakt. 
Het kan ook aardig zijn als de 
lijsttrekker straks in debat gaat 
dat er dan een aantal SP-ers in 
de zaal zitten.  
 
Wij brengen jullie op de hoogte 
wanneer deze debatten gaan 
plaatsvinden.   
Op  de  ve rk i ez i ngsdag 
organiseren we een zaaltje 
waar we bij elkaar kunnen 
komen om met een hapje en 
een drankje deze avond door 
te brengen. 
 
Actief meedoen of denken? Bel 
me! 
 
Jan Voogdt 
 

 
 

Gemeenteraadsverkiezingen 2010. 
 
Over minder dan een half jaar zijn 
e r  w e e r  g e m e e n t e r a a d s -
verkiezingen.  
Daarvoor is de fractie en het 
bestuur nu druk bezig met onder 
andere het verkiezingsprogramma. 
half november kunnen alle Zeister 
SP leden hierover beslissen.  
En natuurlijk is het geen gewoon 
verkiezingsprogramma maar een 
actieprogramma.  
We komen als SP niet even om de 
4 jaar stiekem om de hoek kijken, 
maar we zijn gewoon altijd bezig 
naar mensen te luisteren en de 
straat op te gaan. 
 
We hebben dus straks weer een 
actieprogramma voor de jaren 2010 
tot en met 2014. Zo tonen we onze 
actie elke laatste zaterdag van de 
maand op Belcour met caravan, 
folders, actiemateriaal en inzet. 
Omdat 31 oktober de meeste 
mensen op cursus of andere 
activiteit waren, was het bestuur 
m a a r  d o o r  1  p e r s o o n 
vertegenwoordigd. 
  
Triest was echter dat er geen enkel 
Zeister SP-lid zich hier vertoonde 
om ook handtekeningen voor 
65=65 op te halen. Met de naam 
actieprogramma bedoelen we 
namelijk ook dat de zeister SP 
leden in actie komen!  
 
Pas op die manier kunnen wij, als 
fractie, namelijk pas echt het idee 
hebben dat de leden ook achter 
ons staan. Het is namelijk heel 
lastig om beslissingen in de 
gemeenteraad te nemen als je 
eigen SP leden zo weinig van zich 
laten horen. "Doen wij wel de juiste 
dingen?", dat vraag ik me dan als 
mogelijk lijsttrekker af, "of zijn ze 
het gewoon allemaal zo heel 
roerend met me eens?". 
 
Pieter Wout Duquesnoy  
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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: 
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 

ZATERDAG 28 NOVEMBER 2009 WEG-
GEEFWINKELSTAND OP BELCOURT  
  
Elk jaar wordt eind november wereldwijd de Internationale Niet-
Winkeldag gehouden: een dag van vrolijk en kritisch protest tegen 
de Westerse overconsumptie en de invloed van reclame op ons 
dagelijks leven.  
 
In Zeist worden consumenten opgeroepen om onder het motto er is 
genoeg voor iedereen, gratis te komen winkelen. En wel bij de 
weggeefwinkelkraam op Belcourt. De Niet-Winkeldagcampagne is een 
vrolijke campagne, maar de ondertoon is ernstig. De overconsumptie in 
het rijke deel van van de wereld gaat ten koste van het milieu en een 
eerlijke verdeling op wereldschaal. Wie consumindert, realiseert zich dat. 
De Niet-Winkeldag staat symbool voor een keuze: minder en beter. Dat 
betekent niet dat je voortdurend loopt te piekeren over wereldproblemen. 
Want consuminderen en anders consumeren is gewoon leuk.  
  
Deze actiedag betekent niet dat niets meer mag, en is ook niet gericht 
tegen mensen, bijvoorbeeld winkeliers. Voor alle duidelijkheid, de 
boodschap van de Niet-Winkeldag is positief: Sta stil bij waar we mee 
bezig zijn, maak kennis met een andere manier om naar de dingen te 
kijken en leer een aantal leuke projecten kennen! De nieuwe 
mogelijkheden zijn belangrijker dan de beperkingen. 
 
Vorig jaar was deze niet-winkel-dag, mede dankzij de door de in voedsel-
bank-voedselpakketten gestopte uitnodiging, een groot succes. 
Ook dit jaar staat de SP met een weggeefwinkelkraam. We staat er echter 
niet alleen!  
Leden van de weggeefwinkel-hyves (http://weggeefwinkel.hyves.nl) 
hebben nu al aangegeven graag te willen komen helpen. 
 
Om spullen weg te  kunnen  geven hebben  we  natuurlijk  wel spullen 
nodig. Daarom vragen wij graag ook aan u om eens te kijken of u ook 
goederen heeft om weg te geven. 
Er is al een enorme hoeveelheid kleding. 
 
Wij vinden het belangrijk dat de stand kwaliteit uitstraalt, daarom nemen 
wij geen defecte, incomplete of vuile spullen aan. 
We halen de goederen eventueel nu al bij u op, zodat we na inventarisatie 
kunnen kijken wat we kunnen bewaren voor de niet-winkeldag of nu al op 
de weggeefwinkel-hyves kunnen aanbieden. 
 
Heeft u spullen over of wilt u op een andere manier helpen om het succes 
van vorig jaar te doen verbleken? 
Stuur dan een mailtje naar zeist@sp.nl. Vermeld bij het onderwerp “Niet 
Winkeldag 2009”. 
 
Wij nemen dan snel contact met u op. 
 
Het  verslag  van de  niet-winkeldag 2008  vind U hier: 
  
  http://zeist.sp.nl/actie/
actie2008/20081130_weggeefkraam_niet_winkeldag_succes.shtml 
 
 
Jantje Paasman  


