
TRIBUNE ZEIST 

Redactieadres: Ln. v. Henegouwen 60  3703 TE Zeist 

E-mail: benwiegers@tomaatnet.nl                                                  giro nr: 7367957 SP afd. Zeist  

Jaargang 14 
Nummer 11 
November 2010 

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

Bezuinigingen dichterbij. 
 
De begroting 2011 ligt weer 
voor aan de raad ter 
goedkeuring. Was het geheel 
nog erg onduidelijk bij de 
v o o r j a a r s n o t a ,  e n i g e 
verbetering is er nu wel. Er ligt 
name l i j k  nu  ook  he t 
collegeakkoord "Dichterbij" als 
u i t v o e r i n g  v a n  h e t 
coalitieakkoord. Een klein 
beetje meer inzicht in hoe we 
geld (kunnen) gaan gebruiken. 
Wat nog niet bekend is bij deze 
begroting is de impact van het 
r egee rakkoord  en  he t 
gedoogakkoord. Er komt fiks 
minder geld, maar hoeveel 
precies en hoe we dit gaan 
opvangen is nog niet erg 
duidelijk. En dat is uiteraard 
een groot gemis voor een 
goede begroting, zeker als je 
wilt dat die ook in de komende 
jaren nog sluitend is.   
 
De  be zu i n i g i ngen :  de 
gemeente gaat dit voelen en 
nog veel erger, de burgers, die 
het toch al niet makkelijk 
hebben gaan het voelen. We 
hebben al een eerste melding 
vanuit Den Haag. Minder geld 
voor de WMO. Een feit dat voor 
alle gemeentes geldt maar 
voor Zeist weer een klein 
beetje meer. Nu al kiezen we 
voor versobering van de WMO. 
Minder geld vanuit Den Haag, 
dus moeten we dit wel op de 
mensen afwentelen.  
 
Er gaat nog veel meer "minder 

geld" komen. Net of we het 
economische dogma eindelijk 
hebben omgedraaid: als jij wat 
meer gaat doen in plaats van 
ikke, dan kan jij daar ook nog 
wat minder geld voor krijgen. 
Ik zie mezelf al in de 
supermarkt: een pak koekjes 
kost 89 ct en 2 pakken samen 
voor 50 ct. ?? 
 
Zeist kijkt bij deze begroting 
nog even de kat uit de boom. 
Het is nog onbekend hoe heet 
de soep wordt gemaakt, hoe 
lang ze er over doen om die 
soep op te dienen en dus hoe 
heet ie uiteindelijk wordt 
geserveerd. We moeten vanuit 
Zeist dus gewoon heel hard 
gaan blazen om die soep maar 
zou koel mogelijk opgediend te 
krijgen. 
 
Het collegeakkoord spreekt 
groots over duurzaam en over 
het samen met de burgers 
doen. Dat is een goed streven. 
Duurzaam, waarbij de driehoek 
People-Planet-Profit (Aarde-
Bewoners-Centen) nog eens 
uitgebreid wordt met welzijn. 
Mensen, die een goed welzijn 
hebben, dat is duurzaam. Maar 
houden we het vol? Kijk naar 
wat we met de WMO doen. En 
kunnen we Zeist fysiek 
duurzaam maken, is daar 
voldoende geld voor?  
 
Het andere punt is de burgers 
en gemeente dichterbij. In het 
collegeprogramma staat "de 
g e m e e n t e  f a c i l i t e e r d 

initiatieven die 
u i t gaan  van 

burgers ,  bedr i j ven  en 
instellingen". Dat klinkt goed. 
Maar wat als een initiatief van 
de ene groep botst met die van 
een andere groep. Wie trekt 
aan het kortste eind? Is het de 
burger, die in zijn achtertuin 
een vier verdiepingen hoge 
wand van steen of glas ziet 
komen? En dat als vervanging 
van bomen? Hoe zit dat 
trouwens in zo'n situatie met 
dat groene imago van Zeist. 
Ook uit het collegeakkoord 
"het bondgenootschap van 
g e m e e n t e ,  b u r g e r s , 
instellingen. Dit verondersteldt 
een gelijkwaardige positie". De 
SP is benieuwd hoe dit er uit 
gaat zien? En wie gaat er dan 
toch uiteindelijk het besluit 
nemen?.  
 
Duurzaamheid in bouwen en 
wonen. Goed is dat het 
collegeakkoord spreekt over 
dubbel grondgebruik. dat is 
efficiënt en dus wordt de 
schaarse ruimte beschermd. 
De SP pleit hier al jaren voor. 
Ook goed is dat we nog steeds 
er voor staan om zeker 31% 
socilale huurwoningen te 
hebben. Maar gezien het Rijks- 
en Europese beleid worden 
huurwoningen wel duurder en 
d a t  t e r w i j l  a a n  d e 
koopwoningenmarkt geen 
grote ingrepen plaatsvinden. 
Laten we vooral erg goed 
oppassen om iedereen maar 
rijk te rekenen en te beslissen 
dat er maar een klein aantal 
sociale huurwoningen nodig is. 
Als gemeente is het dan heel 
belangrijk om duurzaam ook in 
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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 en 
Lid Provinciale Staten: 
Pieter Wout Duquesnoy 
Ridderschapslaan 20 
3703 SN  Zeist 
tel: 030-6959716 /  
06-29430795 
e-mail:  
pieterwout@tomaatnet.nl 

te zetten als begrip hierbij en dus dat het slopen van goedkope woningen 
moet worden voorkomen. Daarnaast zullen we bij instellingen als 
corporaties extra druk moeten opleggen zodat ook zij die duurzaamheid, 
speciaal van deze woningen, omarmen. 
 
Het streven van begroting 2011 en het Zeister collegeprogramma als 
duurzaam is een goed streven. Maar nu al is een van de pijlers, namelijk 
de sociale duurzaamheid, flink aangevreten door het rijksbeleid. Die 
ondermijning van zulke belangrijke gemeentelijke pijlers moeten de 
gemeentes niet toelaten. Ik ben dan ook erg benieuwd hoe de VNG zich 
hiervoor gaat inzetten. Want anders wordt dit collegeprogramma helemaal 
niet zo'n veilig parkeerdek en stort het in deze collegeperiode misschien 
wel met veel geraas in. 
 
Aldus Pieter Wout Duquesnoy. 

Sociale werkplaats in zwaar weer. 
 
 
Het kabinet Rutte heeft vele ellendige voorstellen in petto.  
 
Een van de eerste en mogelijk ergste is het gigantisch korten op de sociale 
werkplaats. 2/3 van die mensen moet volgens het kabinet gewoon aan het 
werk, bij een reguliere werkgever.  
Kan iemand mij aangeven waar die bedrijven en werkgevers dan zijn, dat 
ze deze duizenden mensen gaan aannemen? Inderdaad, Rutte jaagt de 
WSW-ers gewoon de bijstand in. 
 
Laten we dan samen strijden, is mijn gedachte. Strijden tegen Rutte en 
Verhaegen. En die kiezers van Wilders duidelijk maken dat zij door hun 
idool (Wilders) in de steek worden gelaten als ook hij hierin mee gaat in 
het kabinetsbeleid.  
 
De SP gaat in Zeist hiervoor aan de bak, dat kan ik je nu al vertellen!. 
Maar de PvdA dan. Nou, die hebben de strijdbijl nu echt definitief 
begraven. In de gemeenteraad werd ik door de fractievoorzitter van de 
PvdA in het oor gefluisterd, dat ik hem moest helpen. namelijk om te 
zorgen dat we geld in Zeist hebben om zelf de extra kosten voor de WSW 
te betalen.  
Kijk, ik wil de WSW graag helpen en als het moet zorg ik ook dat dat geld 
er is. Maar veel belangrijker is dat we eerst samen tegen Rutte en 
Verhaegen zeggen "Dit gaat gewoon niet door, oprotten jullie".  
 
Het antwoord van de PvdA was terleurstellend: "het heeft geen zin, dit 
rechtse kabinet voert toch haar zin door". 
Oei, dacht ik. Deze PvdA is inderdaad helemaal door. Volgens mij is het 
alleen nog maar een bijna weggerot lijk onder de grond. Dit is geen 
socialist meer, dit is een dode partij. En ja, het maakt me ook wel triest, 
want actie kun je beter samen dan alleen voeren.  
 
Dat wil natuurlijk niet zeggen dat wij, de SP, geen actie gaan voeren.  
Ben je mal. Ik sta al helemaal klaar in de startblokken. Komen jullie ook? 
Houdt de website en de mails in de gaten! 
 
 
Pieter Wout  


