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6000 keer ja tegen Veense huisartsenpost 

V EENENDAAL - 
6000 handteke-

ningen voor een petitie 
van de SP-kerngroep 
waarin gepleit wordt 
voor een huisartsen- en 
apotheekpost in Veen-
endaal. Een rolstoel-
zwarte piet heeft woens-
dag 20 november na-
mens de SP de lijst met 
voorstanders overhan-
digd aan wethouder Re-
nate Westerlaken die 
druk doende is om in 
Veenendaal een huisart-
senpost te realiseren. 
Zij stuit daarbij op veel 
weerstand van de cen-
trale huisartsenpost in 
Ede en de zorgverzeke-
raars.  

De centrale huisartsenpost 
in Ede is verleden jaar ge-
opend omdat het volgens 
de huisartsen en apothe-
ken niet meer mogelijk 
was om vanuit de verschil-
lende gemeenten in de 
regio een eigen weekend-
d i e n s t  t e  r u n n e n .   
 
De SP-kerngroep in Veen-
endaal was de eerste poli-
tieke partij die tegen het 
besluit in opstand kwam 
en een handtekeningenac-
tie opstartte. Later volgden 
er meer. Mede vanwege 
de gemeenteraadsverkie-
zingen in maart dit jaar 
werd de huisartsenpost 
weer op de politieke agen-
da geplaatst.  

De handtekeningen zijn 
volgens de SP een steun-
tje in de rug voor de wet-
houder maar ook een sig-
naal voor de politiek dat 
het voortaan anders moet 
met betrekking tot de be-
sluitvorming en communi-
catie welke volgens de 
SP bij het overleg rond de 
centrale huisartsenpost 
grotendeels buiten de 
burgers om is gegaan.  

Campagnenieuws 

P artijgenoten!  

Hier een bericht 
van de campagneleider 
Zeist. We gaan als een 
speer! Bijna heel Zeist 
hebben we onder de fol-
ders. Medio november 
kregen we voor de afdeling 
de eerste folders binnen. 
Veenendaal en Drieber-
gen/Doorn hebben binnen 
hun gebied een eigen cam-
pagne team en die hebben 
ook met voortvarendheid 
de folders opgehaald en 
zijn met verspreiden be-
gonnen. 
Dat geldt ook voor Zeist, 
we hebben een ploeg van 
ongeveer 25 folderaars! 
Dat is genoeg , maar meer 
kan geen kwaad. 
Den Dolder en Austertitz 
zijn al helemaal gefolderd 
en in Zeist zijn we met de 
laatste loodjes bezig. 
Dat is mooi, want de vol-
gende vracht folders zal 
binnenkort weer binnenko-
men. 
Wij weten wel waar we het 
voor doen! Kijk maar eens 
op de landelijke website 
hoe de peilingen zijn!  
Jullie moeten in ieder geval 
22 januari vrij houden, 
want dan worden jullie 
verwacht op het verkie-
zingsfeestje. De lokatie zal 
zo snel mogetijk bekend 
gemaakt worden! 
Op naar de volgende ron-
de  
 
Campagneleider Zeist:  
Jan Voogdt  
030-6916968 

 

D e gemeente Bunnik 
heeft besloten een 

aantal gemeentelijke taken 
uit te besteden. Eén daarvan 
is op het terrein van sociale 
zaken. De uitkeringsadmin i-
stratie is als gevolg van deze 
uitbesteding ondergebracht 
bij de gemeente Zeist. De 
feitelijke uitvoering van de-
biteurenbeheer, waaronder 
terugvordering en verhaal,  
zal per 1 januari 2003 tot dit 
samenwerkingsverband gaan 
behoren.  
In deze gemeenschappelijke 
regeling zal Zeist als cen-
trumgemeente optreden en 
diensten uitvoeren voor de 
gemeente Bunnik. Deze 
vorm legt de besluitvorming 
over een aantal belangrijke 
zaken neer bij het college 
van de gemeente Zeist. 

 
De SP vind samenwerking op 
zich prima, maar dit voorstel 
gaat veel verder dan gewoon 
samenwerken: 
 
1) De gemeenschappelijke 

regeling is een extra be-
stuurslaag  en daardoor 
minder democratisch 

2) Dit zet de weg open naar 
niet alleen samenwerking 
maar bevoegdheden van 
de deelnemende gemeente 
worden overgeheveld 
naar de centrumgemeente 

3) Niet alleen Bunnik, maar 
ook andere gemeenten 
kunnen zich aansluiten bij 
deze gemeenschappelijke 
regeling 

4) In de adviesorganen zitten 
alleen wethouders van de 
deelnemende gemeenten 
en het hoofd Sociale Za-

ken van Zeist. Geen 
raadsleden, geen uitke-
ringsgerechtigden. Daar-
om vind de SP het ad-
viesorgaan niet democra-
tisch. 

5) De SP vindt dat princip i-
eel de eigen gemeente 
zorg draagt voor de uit-
voering van (bijzondere) 
bijstand. De democrati-
sche controle hoort in 
elke gemeente door de 
kiezer te kunnen plaats-
vinden. 

 
Deze punten zijn door de SP 
fractie in Zeist naar voren 
gebracht tijdens de raadszit-
ting van 25 november 
jongstleden. 

 SP - 
Hulpdienst 
Zeist 
 

De hulpdienst is een vraag-
baak voor mensen die pro-
blemen hebben met uitke-
ringen, regelingen en proce-
dures. Ook kunnen mensen 
terecht die conflicten heb-
ben met bijvoorbeeld hun 
huisbaas. 
 

De Hulpdienst is  
bereikbaar op: 
Dinsdagavond 

Tel: 030-6955384 
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 Sociale wetenschappen 
Door Bart van Donselaar 

L ang heb ik gedacht 
dat de sociale we-

tenschappen alleen qua 
onderwerp van de na-
tuurwetenschappen ver-
schillen. Dit is echter 
niet het geval. De denk-
wereld van de natuurwe-
tenschapper werkt in 
principe niet in op de on-
derzochte verschijnselen. 
De denkwereld van de 
sociale wetenschapper 
doet dat wel. Sociale the-
orieën maken deel uit 
van de sociale werke-
lijkheid en laten daar hun 
invloed gelden. 

Een afgezonderde 
waarnemer in zijn spreek-
woordelijke ivoren toren 
zou aan deze problema-
tiek kunnen ontkomen, 
maar hij zou zijn opvattin-

gen en voorspellingen 
strikt voor zichzelf moeten 
houden. De denkbeelden 
van een dergelijke zon-
derling zouden voor de 
sociale wetenschap als 
geheel verloren gaan. 

Met een vrije wil van 
de mens hebben zulke 
problemen overigens 
niets te maken. Het gaat 
om de structuur van het 
systeem. Van een groep 
als dwarsliggers gepro-
grammeerde automaten 
zou men - met voldoende 
informatie - het gedrag 
kunnen voorspellen. Haar 
dit zelfde zou onmogelijk 
worden zodra men deze 
voorspelling vooraf aan de 
automaten bekend zou 
maken. 

Bovendien weten we 
dat de toekomstige ont-

wikkeling van de weten-
schap - met haar onmis-
kenbare invloed op tech-
niek, industrie en maat-
schappij - niet is te voor-
zien. Wie interessante 
nieuwe wetenschappelij-
ke theorieën kan formule-
ren is immers zelf een 
wetenschapper. Tot lang-
lopende, concrete sociale 
voorspellingen zijn de so-
ciale wetenschappen der-
halve niet in staat. Men 
moet zich daarom toeleg-
gen op het vaststellen 
van de meer robuuste sa-
menhangen. De sociale 
wetenschappen kunnen 
ons de weg niet wijzen, 
maar zij kunnen ons voor 
ongelukken behoeden. 
(Zie ook Karl Popper: The 
Poverty of Historicism.) 

Nuttige adressen: 
 

Voorzitter: 
Jola Brocaar 
030-6922509 
E-mail: zeist@sp.nl 
 

Fractie voorzitter  
gemeenteraad:  
Jeannette de Jong 
Dolderseweg 228 
3734 BR Den Dolder 
030-2286219 
E-mail:  
jeannettedejong@tomaatnet.
nl 
 

Contactadres Heuvelrug: 
Ad Schiedon 
Bloemengaard 36 
3941 TC Doorn 
0343-413871 
E-mail: 
ajschied@wishmail.net 
 

Contactadres Veenendaal  
Gert Worst 
Veldmuislaan 28 
3903 CN Veenendaal 
0318-629958 
E-mail: 
gertworst@tomaatnet.nl 

Voor Zeist: 
 
Zaterdag 14 december 2002 
vaste markt op Belcour. Deze 
dag is het politiek waarzeg-
gerduo aanwezig 
 
Zaterdag 21 december 
2002  vaste markt op Belcour. 
Deze dag gaan wij blikgooi-
en op de koppen van de 
politici 
 
Zaterdag 28 december 2002  
vaste markt op Belcour.  
 
Zaterdag 4 januari 2003 
worden de beterschapkaarten 
uitgedeeld bij het LorentzZie-
kenhuis 
 
Zaterdag 11 januari 
2003  vaste markt op Belcour 
 
Zaterdag 18 januari 2003 
vaste markt op Belcour. Deze 
dag zal er gezongen worden, 
met blikken gegooid worden, 
ballonnen worden uitgedeeld 
en is het waarzeggerduo aan-

wezig. 
Naast de vaste markt op Bel-
cour is er ook een mobiele 
ploeg die langs Austerlitz, Den 
Dolder en de andere winkel-
centra's in Zeist reizen. Ook is 
er op een aantal zaterdagen 
onze zanger aanwezig en 
wordt er tomatensoep uitge-
deeld. 
Contactpersoon Zeist: Jan 
Voogdt telefoonnummer: 030-
6916968 
 

Voor Veenendaal 
 

Zaterdag 14 december 
2002  zaterdag markt Veenen-
daal 
 
Zaterdag 21 december 
2002  zaterdag markt Veenen-
daal 
 
Zaterdag 11 januari 
2003   zaterdag markt Veenen-
daal 
 
Zaterdag 18 januari 
2003  zaterdag markt Veenen-

daal 
 
Contactpersonen Veenen-
daal: Rinie de Pater telefoon-
nummer:0318-519745 of Gert 
Worst telefoonnummer: 0318-
629958 
 

Afdeling Heuvelrug 
 

Zaterdag 7 december  2002 
markt Driebergen 
 
Zaterdag 14 december 
2002  markt Doorn 
 
Zaterdag 21 december 
2002  markt Wijk bij Duurste-
de 
 
Zaterdag 4 januari 2003 
markt Driebergen  
 
Zaterdag 11 januari 
2003 markt Doorn  
 
Zaterdag 18 januari 2003 
markt Wijk bij Duurstede 
 
Contactpersonen: Ad Schie-
don telefoonnummer: 0343-
413871 of  Ton Hagendoorn  
030-6939058 

De SP campagne: waar en wanneer 

Vernieuwde stem-
wijzer op internet 

Voor de komende verkiezin-
gen van 22 januari 2003 
heeft het Instituut voor Pu-
bliek en Politiek (IPP) een 
nieuwe StemWijzer ge-
maakt. 
D e  w e b s i t e  w w w .
stemwijzer.nl groeide in de 
verkiezingscampagne van 
dit voorjaar uit tot één van 
de meest bezochte interne-
tapplicaties in Nederland. 
Op 15 mei jl. registreerde de 
StemWijzer bij sluiting van 
de stembureaus ruim twee 
miljoen verstrekte stemad-
viezen. 
 De StemWijzer geeft niet 
alleen een stemadvies, maar 
laat ook in afnemende rang-
orde zien welke politieke 
partijen het beste met de ge-
kozen antwoorden overeen-
komen. Bovendien kan men 
de standpunten van de partij-
en vergelijken met de eigen 
standpunten. 


