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Vanavond was het weer eens 
steenkoud. Noord-oosten wind en 
dat betekent wind-tegen als je uit 
Houten komt.  
 
Het leek er bijna op dat de 
weergoden, Peter Timofeeff in het 
bijzonder, mij wilde belemmeren 
naar Antropia te gaan. Zou er daar 
misschien iets verteld worden over 
station Driebergen-Zeist, dat ik 
niet mocht weten? 
 
Neen, zo erg was het niet. Het was 
een informat ieavond voor 
omwonenden. Er werden, door 
Prorail, Provincie en BRU, 
tekeningen en maquettes getoond. 
Dat de maquette nog de 
Odijkertunnel had, dat moest je 
dan maar over het hoofd zien. De 
ambtenaar: "daar was nog geen 
tijd voor de maquette aan te 
passen". 
Wat ik vooral interessant vind is 
hoe de omwonenden tegen alle 
plannen en de tekeningen 
aankijken. En dan hoor je weer 
heel interessante zienswijzes. 
 
Vooral de fietser lijkt toch wel in 
het nauw te komen. Er komt een 
mooi, doorgaand fietspad langs de 
weg aan de kant van Beerschoten, 
maar aan de kant van Antropia 
moet de fietser zich in allerlei 
bochten wringen. Vanuit Zeist 
moet ‘ie eerst tussen de haltes 
van het busstation en de ingang 
van het treinstation door. OV 
overstappers zullen niet altijd 
opletten bij dat fietspad in twee 
richtingen, dus gevaarlijke 
situaties.  
Als de fietser dan onder het 
station uit komt moet ie de rijbaan 
oversteken. En die rijbaan in twee 
richtingen is dan nog de enige 
a a n s l u i t i n g  n a a r  d e 
parkeerplaatsen en naar odijk.  

Vooral voor de fietsende jeugd van 
en naar odijk, bv onderweg naar 
De Breul of andere scholen, is dit 
dus best een gevaarlijke route.  
En om aan de overkant te komen 
moet de fietser een hele grote 
omweg maken met een brug over 
de weg heen. 
 
E r  m o e t e n  z e k e r  n o g 
aanpassingen aan dit plan. Een 
mogelijk goede oplossing is om 
toch in het verlengde van de 
Odijkerweg een fietstunneltje te 
maken.  
Dat  zou het  doorgaande 
fietsverkeer drastisch verminderen 
onder het station. 
 
Wat wel heel mooi is, dat er ook 
meteen een gescheiden fietspad 
was ingetekend langs de 
Breullaan. dat wordt dus eindelijk 
een stuk veiliger. En als dat straks 
in 2019 kan, waarom nu niet 
zovast dit aangelegd? 
 
En ik kijk nog steeds met 
verbazing naar het gehele plan, 
omdat de Driebergseweg nu 
opeens 2x2 rijbanen heeft (en met 
opstelstroken soms 6 breed is).  
 
Als nu twee rijbanen nog bedoeld 
waren als OV-spitsstrook, dan was 
het goed. Maar neen. Twee rijen 
dik auto's richting Zeist. Wat gaat 
dat wel niet betekenen voor 
bijvoorbeeld de oversteek bij De 
Breul? 
  
Inderdaad, er moeten nog aardig 
wat zaken worden bijgeschaafd. 
Misschien een goed plan als al die 
plannenmakers ook eens zelf op 
de fiets gaan en kijken hoe druk 
het daar allemaal is....... 
 
Pieter Wout  
 

 
 
 

 
Partijgenoten, 
 
De maand november was een 
drukke maand voor de afdeling. 
 
Het begon allemaal op 1 
november. Op 1 november was 
Emile Roemer in Zeist bij de aftrap 
van de nieuwe scholingscyclus 
Heel de Mens.  
Een groot aantal uitgenodigde 
leden was daarbij aanwezig. Ben 
jij niet uitgenodigd en heb je wel 
het gevoel dat jij ook beter op de 
hoogte wi l  z i jn van ons 
beginselprogramma Heel de Mens? 
Laat het mij dan even weten!  
(Jan Voogdt 030-6916968, 
0623038134 of 
javoogdt@tomaatnet.nl) ) 
 
Op zaterdag 6 november ging een 
aantal leden ondanks het 
regenachtige weer de Verzetswijk 
in met de ZO-kranten.  
De fractievoorzitter Pieter Wout en 
afdelingsvoorzitter Jan Voogdt 
gingen Buurten in de Buurt bij de 
w o n i n g e n  a c h t e r  h e t 
winkelcentrum.  
Buurten in de Buurt is in een buurt 
deur aan deur aanbellen en samen 
met de fractievoorzitter de 
mensen vragen of de lokale 
politiek nog iets moet weten. Het 
is een inspirerende bezigheid, die 
ook veel waardering oogst. Vaak 
krijgen we te horen dat de politiek 
te veel op het raadhuis zit, en dat 
wij een prettige uitzondering 
daarop zijn. 
 
Op 13 november was een 
afvaardiging van de afdeling 
aanwezig bij de regioconferentie in 
Utrecht. Daar werden het 
programma en de kandidatenlijst 
vastgesteld voor de Provinciale 
Staten verkiezingen. Deze vinden 
plaats op 2 maart 2011. 
 
Een week later werden er in het 
hele land manifestaties gehouden 
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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 en 
Lid Provinciale Staten: 
Pieter Wout Duquesnoy 
Ridderschapslaan 20 
3703 SN  Zeist 
tel: 030-6959716 /  
06-29430795 
e-mail:  
pieterwout@tomaatnet.nl 

onder de noemer: Nederland Schreeuwt 
Om Cultuur. Dit gebeurde ook in Zeist, 
het was een initiatief van de Zeister 
Muziekschool, De Werkschuit en de 
Bibliotheek.  
He t  n i euwe  kab i ne t  hee f t  a l 
bezuinigingen in petto voor onze 
culturele beleving. Sommige rechtse 
partijen noemen cultuur een linkse 
hobby, aangezien wij voor een linkse 
partij doorgaan waren er ook een aantal 
van ons bij het gebouw van de 
muziekschool aanwezig. 
 
Op zaterdag 27 november was onze 
afdeling zelfs op 3 fronten actief! 
Onze fractievoorzitter is met een aantal 
andere leden en een aantal WSW-ers 
naar Den Bosch geweest. Daar had de 
SP de manifestatie ‘ Armoede telt niet ’ 
georganiseerd.  
De vakbond FNV en de PvdA hebben zich 
aangesloten bij de manifestatie. Het 
nieuwe kabinet wil fors bezuinigen in de 
sociale werksfeer waardoor  30.000 tot 
6 0 . 0 0 0  m e n s e n  m e t  e e n 
arbeidsbeperking hun baan dreigen te 
verliezen. 
 
In het centrum op Belcour waren we op 
de laatste zaterdag van de maand 
november weer actief in het kader van 
de Internationale Niet-winkelen Dag. 
Naast onze trouwe caravan hadden we 
onze standplaats uitgebreid met een 
weg-geef kraam. 
 
Onze afdelingsvoorzitter kon bij dit alles 
niet aanwezig z i jn omdat z i jn 
aanwezigheid vereist was op de 
Partijraad.  
 
Ons hoogst besturend orgaan in de partij 
moest zich buigen over de begroting 
voor het komende jaar. 
 
Als jij het gevoel hebt dat je best wat 
actiever zou willen zijn, laat mij dat even 
weten. Ik kom graag naar je toe om er 
met jou over de mogelijkheden te 
praten. 
 
Jan Voogdt 

SP en BIGA roepen 
"armoede werkt niet" 
 
Met een grote bus vertrokken 50 SP-ers 
en BIGA-werknemers zaterdagochtend 
27 November naar de Brabanthallen in 
Den Bosch.  
 
De manifestatie "Armoede werkt niet" 
is, vooral door al die mensen van de 
sociale werkplaatsen, een groot succes 
geworden.  
Meer dan 1500 man, het was reuze 
druk. Sadeth Karabulut sprak met vele 
mensen in de WSW en Wajong.  
 
Dat zijn aangrijpende verhalen, maar 
ook verhalen die veel hoop geven.  
Job Cohen, Agnes Jongerius en Emiel 
Roemer hebben allemaal dezelfde 
boodschap: Rutte, stop met deze 
mensonwaardige plannen. 
 
Deze dag is nog maar het begin van de 
actie op de bezuiniging op de WSW, 
Wajong en WWB.  
Emiel Roemer: "Dit kabinet pakt de 
bijstandsmoeder en alle mensen met 
lage inkomens door het sociaal 
minimum met tweeduizend euro te 
verlagen. Over my dead body, ik pas 
daarvoor."  
 
Steun was er ook van de postbodes en 
de schoonmakers, die ook hun eigen 
actie hebben.  
 
En verder veel muziek en een wijze les 
van Vincent Bij lo: "De sociale 
werkvoorziening kan pas worden 
opgeheven als men niet meer spreekt 
over hij maar over jij. Tegen een 
gehandicapte praat je niet in de derde 
persoon, je praat met hem/haar". 
 
Het was een hartverwarmende dag en 
met veel strijdlust konden de Zeister, 
Biltse, Soester en Baarnse actievoerder 
naar huis. Samen gaan we deze 
plannen de wereld uit helpen. 

De SP op Belcour 
 
De SP Zeist stelt iedere laatste zaterdag van de maand op Belcour zijn 
ogen en oren open voor de geluiden uit de Zeister samenleving.  
 
U bent welkom op het volgende 'SPreekuur'.  
 
We blijven in Zeist, Huis ter Heide, Austerlitz en Den Dolder zichtbaar, 
herkenbaar, aanspreekbaar! Niet alleen in verkiezingstijd, maar het hele 
jaar door!  


