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In de verkiezingen is er winst voor SP 
en CU. Het lijkt wel of ze bij 
Connexxion en het Bestuur Regio 
Utrecht die winst van de Christen Unie 
heel belangrijk vinden. Want er is 
meteen gezorgd voor "zondagsrust" in 
Austerlitz. Geen busdienst vanaf 10 
december op zondag van en naar 
Austerlitz. Het Bestuur Regio Utrecht 
(BRU) heeft dit besloten en de Zeister 
PvdA heeft vragen aan de gemeente 
gesteld. Maar pas op, er was ook grote 
winst voor de SP en dus heeft de SP 
zich meteen in het hol van de leeuw 
gewaagd en een brief op poten aan het 
BRU gestuurd: 

 
Aan het BRU, 

In de Nieuwsbode van woensdag 
29 november staat dat de 
zondagdienst op het buurtschap 
Austerlitz wordt opgeheven. Met 
het aanpassen van de dienst van 
lijn 53 naar lijn 55 is, naast de al 
eerder gestopte avonddienst, nu 
de zondagdienst opgeofferd. De 
gestage afbraak van regulier 
openbaar vervoer van en naar 
Austerlitz heeft weer een flinke 
zet gekregen. 
 
In de BRU nieuwsbrief van 
oktober wordt nog gesproken 
over een discussie rond de 
dienstregeling op zondag. 
Prachtige zin in dit stuk is "het 
BRU staat open voor ideeën van 
bewoners om toch een geschikte 
vorm van openbaar vervoer te 
behouden voor Austerlitz". Mag 

ik hierbij dan in herinnering 
brengen dat de bewoners, samen 
met de SP, al een prachtig 
alternatief hebben aangedragen. 
Maar hierover blijft het BRU 
angstvallig stil. 
 
In de nieuwsbrief van het BRU 
wordt gesteld dat een buurtbus 
een goed alternatief zou zijn. 
Over de oplossing van de 
regiotaxi wordt gezegd dat de 
kwaliteit van de dienstverlening 
niet voldoet aan de normen van 
het BRU. Toch kiest het BRU 
ook nu weer voor die slecht 
functionerende regiotaxi om het 
wegvallen van de zondagsdienst 
op te vangen. In de Nieuwsbode 
wordt gesproken dat volgende 
week een bericht zal verschijnen 
over hoe de regiotaxi werkt. 
Maar dat hoeft niet, dat stond al 
in de nieuwsbrief:  
W A A R D E L O O S !  
 
Een financiële afweging, dat 
blijft het belangrijkste. Het BRU 
kijkt voor alternatieven niet 
verder dan de regiotaxi. Heel 
jammer, het idee van de 
buurtbus en vooral  het 
alternatief van de bewoners 
wordt zo de nek omgedraaid. 
 
Pieter Wout Duquesnoy 
fractiemedewerker SP Zeist 
 
 
 

Graag wil ik van de gelegenheid 
gebruik maken om de SP-
stemmers te bedanken voor hun 
steun aan de Socialistische 
Partij! 
Van 9 naar 25 zetels! Dat is 
bijna een verdriedubbeling! 
Waren we in ledental (en we 
groeien nog steeds) al de 3e 
partij van Nederland, nu zij we 
dat ook in het aantal zetels in 
Tweede Kamer! 
 
Daarnaast wil ik ook de 
campagnemedewerkers in 
afdeling Zeist bedanken voor 
hun inzet en frisse ideëen! 
 
Jan Marijnissen is met de SoeP 
Express op Belcour geweest! 
Er is gefolderd, geplakt, ze 
hebben op de markt gestaan, ze 
zijn met de SP ActieCaravan 
naar Austerlitz en Den Dolder 
geweest!  
Ze hebben sponzen, SPeculaas 
en ballonnen, folders en 
v e r k i e z i n g s p r o g r a m m a ' s 
uitgedeeld en dat al dat werk 
niet voor niets is geweest blijkt 
uit het feit dat we in Zeist 13% 
van de stemmen hebben weten  
te behalen! 
BEDANKT! 
 
Jan Voogdt 
Afdelingsvoorzitter 

 

Austerlitz geniet van zondagsrust??? VERKIEZINGEN 
TWEEDE KAMER 

Tomatowout wenst iedereen 
hele fijne feestdagen, een 
goed nieuwjaar en bovenal 
een sociaal kabinet! 
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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 

Beste partijgenoten! 
 
De Tweede Kamerverkiezingen zijn 
nog maar nauwelijks voorbij, en met 
wat voor een succes hebben we die 
afgesloten!, of de volgende 
verkiezing komt al in zicht. 
 
De verkiezingen voor de provinciale 
staten vind plaats in maart 2007. 
Weliswaar zijn die verkiezingen 
minder spannend, maar toch. 
 
Het gewoonlijke verkiezings-circus 
moet weer in werking treden. Een 
groot aantal dingen is al reeds 
afgehandeld.  
Het conceptverkiezingsprogramma is 
al geschreven, is al beoordeeld en is 
al in discussie geweest op de 
regioconferentie.  
 
De kandidatenlijst is al samengesteld, 
en daar mag ik misschien al 
verklappen dat uit onze afdeling 
Pieter Wout Duquesnoy zich 
kandidaat heeft gesteld voor de 
verkiezingen. 
 
Natuurlijk moet er ook weer 
campagne gevoerd worden, minder 
spectaculair maar we moeten wel 
weer te zien zijn. We moeten in ieder 
geval de mensen er van overtuigen 
dat hun stemrecht een recht is dat zij 
dienen te gebruiken. 
 
Al lijkt het alsof een provincie niet 
zoveel doet, helemaal waar is dat 
niet. 
 
Denk maar eens aan de jeugdzorg, 
maar ook aan de provinciale wegen, 
of aan de woningbouw. En wees nou 
eerlijk het zou toch goed zijn als we 
ook in de Provinciale Staten van 
Utrecht met zetelwinst uit de bus 
kunnen komen! 
 

 
Partijgenoten, de campagne voor 
de Tweede Kamerverkiezingen 
levert de SP veel nieuwe leden op. 
Onlangs heeft Jan Marijnissen het 
50000e  lid mogen bezoeken met 
bloemen. Ook in onze afdeling 
gaat het goed met de instroom 
van nieuwe leden! 
Ik mag wel zeggen zeer goed!  
Het lijkt mij heel goed mogelijk 
dat wij dit jaar in Zeist nog op 
250 leden gaan uitkomen! 
 
Als je in je omgeving nog mensen 
kent die al vaker gezegd hebben  
“misschien moest ik maar eens lid 
worden” dan is het nu de tijd om 
hem of haar te overtuigen om lid 
te worden van de 3e partij van 
Nederland! Er liggen er nog maar 
twee voor ons, dus wie weet. 

PROVINCIALE 
STATEN 
VERKIEZINGEN 

Ledenwinst! 

Woontorens van 10 verdiepingen 
in het centrum van Zeist? Ik krijg 
nu al hoogtevrees! 


