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Kameraden, 
 
Ja het is even geleden dat ik dat 
gebruikt heb, en het is ook niet 
meer zo gebruikelijk onder SP-ers. 
Maar ik wilde het toch weer eens 
gebruiken.  
 
Op zondag 23 november heeft de 
jaarl i jkse Algemene Leden 
Vergadering in de afdeling plaats 
gehad. De opkomst was niet zeer 
bijzonder maar de 16 aanwezigen 
hadden het mandaad om het 
nieuwe bestuur te kiezen. Van het 
oude bestuur komen Tina Renken, 
Rogier v.d. Kruk, Roel Hiskes en 
de voorzitter Annette Melse niet 
terug in het nieuwe bestuur. Tina 
en Annette waren aanwezig op de 
ALV en wij hebben hen daar dan 
ook met een presentje bedankt 
voor hun inzet de afgelopen tijd. 
Hoe ziet jullie bestuur er dan nu 
uit. Welnu, herkozen zijn Jantje 
Paasman, Pieter Wout Duquesnoy, 
David Tompot, en Gathy Jacobs. 
Wel verheugend is dat er nu een 
vertegen-woordiger is uit Bunnik, 
te weten Peter van Aartsen.  
Peter had zich kandidaat gesteld 
en is dus ook verkozen. Peter zal 
voor het bestuur de input geven 
van wat er speelt in de gemeente 
Bunnik. ( daaronder vallen ook 
Odijk en Werkhoven). Jurien 
Veenhuis was in het vorige 
bestuur de organisatie-secretaris 
en is afgelopen zondag herkozen 
in deze functie en hij maakt 
daarmee uiteraard deel uit van het 
bestuur.  
 
Ja, en dan de voorzitter. 
Afgelopen zondag ben ik opnieuw 
gekozen tot voorzitter van de 
afdeling Zeist. Aan mij de taak om 
leiding te geven aan het bestuur 
en de afdeling. Ik zal dat naar 
mijn beste kunnen doen. Onder 

het vorige bestuur is een jaarplan 
opgesteld en daar zullen we mee 
aan het werk gaan.  
Ik spreek van we, en daar  bedoel 
ik natuurlijk niet alleen het 
bestuur mee. Daar kunnen we 
zeker jullie hulp bij gebruiken, of 
dat nu is om de ZO kranten te 
bezorgen of om de Tribunes rond 
te brengen, wellicht ben je een 
financieel specialist en kun je de 
raadsfractie ondersteunen, of kan 
je goed tekenen, ik noem er maar 
een paar dingen op die van nut in 
de afdeling kunnen zijn. 
 
Laten we ook niet vergeten dat we 
weer in de richting van de 
verkiezingen gaan. 
 
Daarom ben ik begonnen met de 
aanhef ‘ Kameraden ‘. En zou dus 
willen zeggen:  
 
‘Kom op kameraden, schouders er 
onder en laten we de klus klaren ‘. 
 
 
Jullie voorzitter, Jan Voogdt 

 
SP-ers, 
 
Na twee jaar voorzitterschap neem 
ik afscheid om niet terug in het 
b e s t u u r  t e  k e r e n . 
 
Toen ik in Zeist kwam wonen kon 
ik direct ‘aanschuiven’ als 
campagneleider voor de Landelijke 
Verkiezingen, en zo kwam van het 
e e n  h e t  a n d e r . 
 
Tijdens de rit merkte ik dat mijn 
k r a c h t  m e e r  l i g t  i n 
campagneachtige zaken dan in het 
voorzitterschap. 
  
Jan Voogd is de juiste man op die 
plek en ik wens hem dan ook weer 
succes, evenals de andere 
(nieuwe/herkozen) bestuursleden.  
 
Ik blijf actief lid van de SP en zal 
jullie bij diverse acties dus nog wel 
tegenkomen.  
 
Ook staan er weer verkiezingen 
voor de deur, waarvoor ik me 

samen met jullie 
kan  inzetten voor 
de goede zaak: 
zoveel mogelijk 
zetels voor de SP! 
 
Ik hoop dat het 
bestuur op jullie 
inzet kan rekenen 
om in Zeist de 
ideeën en idealen 
van de SP te 
kunnen uitdragen 
a a n  z o v e e l 
mogelijk mensen. 
  
 
Groet, 
 
Annette Melse  
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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 

Enquête duurzame energie Archipel 
 
De SP in Zeist wil de komende tijd veel aandacht vragen voor duurzame energie en 
energiebesparing. Vanwege de klimaatverandering en het opraken van fossiele 
brandstoffen zal duurzame energie steeds belangrijker worden. 
In Zeist zijn in het wijkje aan de Archipel alle woningen voorzien van 
zonnecollectoren, die met behulp van zonnewarmte warm water leveren, om zo te 
besparen op het gasverbruik. Daarnaast zijn ook op één huis zonnestroompanelen 
(PV-panelen) aangebracht. 
Op 22 november trok een groepje van 5 SP-leden in het kader van ‘Buurten in de 
buurt’ naar de Archipel om enquêtes af te nemen. De centrale vraag was: “Duurzame 
energie: werkt het?” 
In totaal hebben we 14 enquêtes afgenomen, van het totaal van 43 huizen: een 
respons van 33%. Bij twee huizen werden we zelfs uitgenodigd om het 
warmtesysteem te komen bekijken. 
 
Wegens de beperkte ruimte is het hier niet mogelijk om alle enquêtevragen weer te 
geven, dus ik beperk mij tot de conclusies. We hebben met name vragen gesteld over 
onderhoud- en storinggevoeligheid, of er daadwerkelijk sprake is van besparing, of 
huurders extra betalen in de huur, en of ze de panelen aan anderen aan zouden 
bevelen. Technische vragen hebben we achterwege gelaten: het ging ons er deze 
keer om of de bewoners het gevoel hebben dat dit soort duurzame energie-
opwekking zinvol is. 
Vanaf 1 december is de volledige uitslag van de enquête te zien op onze website, 
zeist.sp.nl. 
 
De conclusies in het kort: 
- Alle respondenten gaven aan dat er niet tot nauwelijks onderhoud aan het 
warmtesysteem nodig is. 1x per jaar wordt de zonneboiler nagekeken, eenzelfde 
frequentie als bij een gewone CV-ketel. 
- Er zijn ook bijna geen storingen (12x ‘geen storingen’). In 1 geval was er kort na 
oplevering van de woning een paneel defect, en een andere bewoner had een paar 
problemen met de zonneboiler gehad. 
- De bewoners gaven aan dat de panelen prima functioneren in ons koude 
kikkerlandje. Hoeveel energie er precies wordt bespaard is moeilijk te zeggen: de 
zonnecollectoren zaten immers al bij oplevering op het dak, dus 
vergelijkingsmateriaal is er niet. Maar dát er wordt bespaard is wel te merken: iemand 
vertelde, “Als de zon even schijnt, kan je bijvoorbeeld 10 minuten douchen zonder dat 
de combiketel bijschakelt.” 
- Op de vraag of ze de panelen aan anderen zouden aanbevelen, antwoordden 13 
bewoners ‘ja’, één persoon wist het niet. 
- Als de bewoners ergens anders zouden wonen, antwoordde 11 met ‘ja’ op de vraag 
of ze ook daar zonnecollectoren zouden plaatsen. 5 mensen gaven aan dat het wel 
afhankelijk zou zijn van de kosten. 2 anderen zeiden het sowieso te doen, uit milieu-
oogpunt. 
- Het grootste deel van de Archipel bestaat uit huurwoningen. Het is sommige 
mensen echter niet duidelijk of ze extra in de huur betalen: 4 mensen gaven aan 
extra in de huur te betalen, terwijl 7 mensen aangaven dat dit niet het geval was. Hier 
zou door de woningcorporatie extra uitleg gegeven kunnen worden. 
 
Al met al kan uit deze bescheiden enquête geconcludeerd worden dat bewoners 
enthousiast zijn over de duurzame energie-opwekking op hun dak, dat het bijna geen 
extra inspanning of problemen oplevert, en dat er energie wordt bespaard. 
Omdat veel respondenten aangaven naar de kosten te kijken als ze panelen op een 
andere woning zouden willen plaatsen, is het zeer wenselijk dat de overheid een 
betrouwbare subsidieregeling voor duurzame energie opstelt. 
 
Wij danken de bewoners van de Archipel voor hun medewerking en hun enthousiaste 
verhalen! 
 
Jurien Veenhuis 


