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

Ja, we gaan weer een winter in 
en dus wordt het weer tijd om 
de straat op te gaan voor een 
verkiezingscampagne.  
Beg i n  maa r t  z i j n  de 
gemeenteraads-verkiezingen. 
En ik kan jullie verzekeren dat 
de SP ook dit keer weer 
meedoet aan die verkiezingen. 
 
We zijn al een eind op stoom, 
moet ik zeggen. De tekst van 
ons verkiezingsprogramma is 
af en ook door de leden-
vergadering goedgekeurd. Het 
moet nog wel in een mooi jasje 
worden gegoten. daar leggen 
we nu de laatste hand aan en 
dan zal het programma op 
zeist.sp.nl  te vinden zijn. 
 
Ook hebben we op de laatste 
ledenvergadering de lijst 
samengesteld, waarmee we de 
verkiezingen in gaan.  
Jeroen van Ravestijn staat op 
plek 2, hij zit nu al voor de SP 
in de raad. Voor veel mensen 
zal het een verrassing zijn, 
maar Jan Voogdt staat niet op 
plek 1 op de lijst.  
Jan heeft terecht gekozen om 
zijn voorzitterschap van de 
afdeling Zeist als belangrijkste 
taak te zien en wil daar de 
energie in stoppen.  
En dat is best nodig, want we 
moeten toch op straat en bij de 
mensen zijn om een echte 
volksvertegenwoordiging te 
zijn.  
En dan zijn er actieve leden 
nodig, een goed bestuur en 

een voorzitter, die daar ook 
voldoende tijd voor heeft.  
 
We (bestuur, huidige fractie en 
toekomstige fractie) zijn ervan 
overtuigd dat we een aantal 
goede mensen hebben op de 
kieslijst.  
Ik, Pieter Wout Duquesnoy, 
ben de lijsttrekker. Ik heb al 
een aantal jaren ervaring als 
raadslid achter de rug, samen 
met Jan. En nu ook ervaring 
als statenlid en als fractie 
assistent. En vooral de andere, 
toekomstige SP raadszetels 
kunnen worden gevuld met 
kundige mensen, zodat we een 
heel sterk team hebben.  
Zo is Jan Achterberg niet 
alleen "ervaringsdeskundige" 
wat betreft de WMO, neen, hij 
is daar al lange tijd ook 
beroepsmatig mee bezig. Jan is 
sinds enkele weken fractie 
assistent (maar al langer 
betrokken bij de fractie) en hij 
is iemand met veel kennis, 
scherpe analyse en hij kan 
mensen overtuigen.  
Jeroen is onder andere 
specialist op milieu, water, 
groen, energie en de 
brandweer.  
Jantje Paasman kent de straat 
als zijn broekzak en zet zich 
overal in tegen onrecht.  
Jurien is onze organisatie-
secretaris maar daarnaast 
iemand met een brede kennis 
en vooral dus een organisatie 
talent. 
 

 
 

Ook ik zal me heel algemeen 
bezighouden, dat kan zo 
langzamerhand wel.  
In de eerste raadsperiode deed 
ik vooral samenleving, nu doe 
ik daarbij de ruimtelijke 
ordening en in de provincie doe 
ik de harde component van de 
ruimtelijke ordening en de geld
- en bestuurszaken.  
En wat ook belangrijk is, voor 
de nieuwe fractie, dat Jan 
Voogdt wel de ondersteunende 
persoon blijft voor de fractie.  
 
Zeker vanaf januari zal er 
gefolderd moeten worden, 
langs de deuren en op Belcour. 
De straat op.  
Ik hoop daar velen van jullie te 
zien. heb je nu al specifiek 
vragen dan kun je altijd mailen 
(pieterwout@tomaatnet.nl) of 
bellen op 030-6959716. 
 
Pieter Wout Duquesnoy 
 

Niet-winkeldag 
groot succes in 

Zeist 
 

De actie van de SP Zeist in het 
kader van de nationale niet-
winkeldag is zaterdag op 
Belcour een groot succes 
geworden. Het winkelend 
publiek  kwam massaal kijken, 
ook kwamen mensen speciaal 
voor de weggeefwinkelkraam. 
Gedurende de hele dag 
kwamen er ook nog mensen 
spullen brengen, geraakt door 
het idee van hergebruik en 
duurzaamheid.  
Pieter Wout Duquesnoy, 
lijsttrekker van de  SP voor de 
gemeenteraadsverkiezingen, 
kijkt tevreden terug.  
"Het was behoorlijk koud, 
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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: 
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 

maar alle warme reacties laten ons als SP niet onberoerd".  
"Voor 11 uur stonden de mensen al klaar bij de kraam. En gelukkig 
hebben ook heel veel spullen hun weg gevonden naar een nieuwe 
eigenaar en kunnen we toch spreken van een duurzamer gebruik van die 
spullen". 
  
Niet-winkeldag laat mensen zien dat er mogelijkheden zijn om te 
consuminderen, hergebruik van spullen is daarin heel belangrijk. Onder 
het motto "één dag in het jaar kunt u gratis winkelen bij de 
weggeefwinkelkraam, 365 dagen kunt u samen delen op de 
weggeefwinkelzeist.hyves" waren leden van deze hyves actief bij de 
weggewinkelkraam.  
Zo konden kinderen geschminkt worden en verlieten ze Belcour met een 
van ballonnen gemaakte hond, zwaard of bloem. Door de harde wind kon 
de kerstboom actie niet doorgaan. Wilt u toch nog de gratis, gerecycelde 
kerstboom winnen, meld u dan aan op de weggeefwinkelzeist-hyves en 
zet een  krabbel in de rubriek "Win een gratis kerstboom". Op 12 
december wordt uit alle inzenders de gelukkige getrokken. 
 

Kort verslag ledenvergadering 15 November 
jongstleden. 
 
 De partij gaat campagne voeren met de slogans: Jij SP; Ik SP; Wij SP. 
Partijvoorzitter Jan Marijnissen: "Wij stellen de mens en zijn keuze 
centraal. Daarom spreken we de mensen persoonlijk aan. Met 'Wij' 
benadrukken we het gemeenschapsgevoel dat we willen bevorderen."  
102 afdelingen doen mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in maart 
2010.  Uiteraard ook in Zeist daar wil de SP zich met oudgediende en 
nieuwere gezichten  in de komende gemeenteraadsperiode inzetten voor 
een beleid in de gemeente Zeist dat voor en door mensen is.  
 De basis is hierbij solidariteit, gelijkwaardigheid en menselijke 
waardigheid. De beste kennis voor verbeteringen in een buurt komt van 
de buurtbewoners zelf. De menselijke maat is de weg tot een 
maatschappij, waarin mensen elkaar ondersteunen.  
 
 Het programma van de SP Zeist en de kandidatenlijstlijst werd op 15 
november aan  de ledenvergadering voorgelegd door de  voorzitter  en   
huidig  raadslid Jan Voogdt. 
 
 Pieter Wout Duquesnoy werd  door de  aanwezige leden unaniem 
gekozen tot lijstaanvoerder. Pieter Wout is  voor  veel  Zeisternaren en 
ook voor de raad een bekend gezicht. De aanwezige leden waren dan  ook 
blij dat  hij zich  kandidaat wilde  stellen. 
 
 In de Nieuwsbode van 18 november in de  rubriek 'Stem op mij' heeft 
hij aan alle Zeisternaren uitgelegd waarom Zeisternaren 
straks  op  3  maart 2010 op  de SP moeten stemmen.  
 Onder  het  motto “Jij SP, Ik SP Wij SP” vertelden ook  het  zittend 
raadslid Jeroen van Ravestijn en Jan Achterberg waarom zij 
de  SP  in  de  gemeenteraad  willen  gaan vertegenwoordigen.  
Het verkiezingsprogramma kunt U eerdaags vinden op de website van de 
SP Zeist (http://zeist.sp.nl) 
  
 De SP zal de SP niet wezen zonder acties, maar voor die  acties zijn 
wel  actieve leden nodig. De SP Zeist is  een  partij waar Zeistenaren trots 
op  mogen zijn. Met ieder lid, iedere  kiezer willen we die  trots delen. 
Jij , Ik , Wij SP . Uiteraard ook in Zeist !  
 
Jantje Paasman 


