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De laatste zaterdag van 
november, internationaal niet-
winkel-dag, is het een traditie 
dat de SP aanwezig is op 
Belcour met de weggeef-
winkelkraam.  
Een duurzaam initiatief, 
waarbij hergebruik van spullen 
gepromoot wordt.  
Maar ook gewoon heel 
praktisch: heb je iets dat je 
niet meer nodig hebt, dan kan 
een ander het vaak nog 
gebruiken.  
Ondanks de kou was het weer 
een groot succes. Gelukkig 
hadden we de meeste tijd nog 
een aangenaam zonnetje 
daarbij. Vele mensen kwamen 
een kijkje nemen bij de grote 
uistalling van kleding en 
gebruiksartikelen en vele 
artikelen hebben een goede 
bestemming gekregen.  
Mensen spreekt het erg aan.  
 
Ja, het is goed om ook te 
denken aan dingen samen 
delen in plaats van alleen je 
eigen bezit steeds vergroten. 
Meerdere mensen zien dan ook 
in dat dit een vriendelijke en 
duurzame weg is.  
 
De digitale weggeefwinkel-
hyves heeft er weer meerdere 
gebruikers bij. En vele mensen 
gaven ook, vaak spontaan, een 
bijdrage voor de voedselbank. 
In die ruim vier uur is er zo'n 
142 euro opgehaald voor de 
voedselbank.  
 
De SP actie, de ketting van 

solidariteit, liep ook gesmeerd 
en vele honderden mensen 
hebben hun handtekening op 
de werkhandschoenen gezet. 
In Zeist zijn alle bestelde 
handschoenen getekend en dat 
is een mooi deel van die 
ketting.  
 

Partijgenoten,  
 
wellicht een beetje vreemde 
titel maar toch niet geheel 
onwaar. 
Uiteraard zijn we als socialisten 
voor het principe van scheiding 
tussen kerk en staat. 
Maar wat is er dan met die SP 
en dat klooster?  
 
Welnu het is ook meer als een 
gebbetje bedoeld. Zoals jullie 
wel weten staat scholing bij de 
SP hoog in het vaandel. Die 
scholing begint al bij nieuw 
ingekomen leden. Voor hen 
zijn er regelmatig cursussen 
Basisscholing.  
Voor leden die meer willen, zijn 
er de scholingen rond ons 
beginselprogramma Heel de 
Mens. Daar word aan de hand 
van  thema ' s  in  onze 
maa t schapp i j  d i s cuss i e 
gevoerd met of zonder een 
Tweede Kamerlid over die 
thema's.  
 
Maar de kaderleden van onze 
partij dan? Welnu, ook die 

komen er niet 
onderuit. 

Zo eens per jaar moeten 
afdelingsvoorzitter, organisatie
-secretaris en fractievoorzitter  
naar de zogeheten kader-
scholing.  
Dit betekent dat zij een 
weekeind lang met andere 
a f d e l i n g s v o o r z i t t e r s , 
organisatiesecretarissen en 
fractievoorzitters van andere 
afdelingen samen op een 
locatie in Nederland verblijven. 
Dit jaar was dat in een  

Cappucijnen-
klooster in het 
B r a b a n t s e 
Biezenmortel. 

 
Dit jaar gingen Pieter Wout 
Duqesnoy (fractievoorzitter) en 
Jan Voogdt (afdel ings-
voorzitter) dus op weg naar 
Brabant. (Aangezien we een 
organisatiesecretaris ontberen 
was die er dus niet bij). 
 
In verschillende workshops 
word onderzocht of de afdeling 
wel op orde is, aan de hand 
van het vorig jaar ingediende 
jaarplan word onderzocht in 
hoeverre de afdeling daar wel 
of niet in geslaagd is.  
 
U i t e r a a r d  k o m e n  d e 
vertegenwoordigers van de 
afdeling er niet zomaar van af. 
Zij dienen tegen het vertrek op 
zondag een concept jaarplan te 
hebben gemaakt. Zij dienen dit 
te bespreken met het 
afdelingsbestuur en daarna 
gaan zij op weg om hun plan 
te realiseren. 
 
Klinkt allemaal erg schools en 
akelig serieus maar ook in zo'n 
weekeinde is er tijd en 
gelegenheid voor leuke dingen. 
Zo was er gelegenheid om naar 

 

Niet winkelen, maar werkhandschoenen 
tekenen. 

Scheiding van kerk en staat, en 
de SP in het klooster? 
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SP - 
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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 
 
 
LID EN 
VERTEGENWOORDIGER 
ROOD 

 
Annemieke Pluijgers 
Filips van 
Bourgondielaan 69 
3703 XB  Zeist 
tel: 06-12458579 
e-mail: 
roodzeist@sp.nl  

 
RAADSFRACTIE  
 
Pieter Wout Duquesnoy 
Ridderschapslaan 20 
3703 SN  Zeist 
tel: 030-6959716 /  
06-29430795 
e-mail:  
pieterwout@tomaatnet.nl 

een deel van de film Inside Job te 
kijken (een film die inkijk geeft in 
wat er mis is gegaan in de VS met 
de banken en het bankwezen),  we 
hebben een politiek café gehad 
waar Emile Roemer en Henk van 
Gerven aan de tand gevoeld werden 
of zij wel klaar waren voor het 
eerste kabinet Roemer.  
 
Daarnaast veel gelegenheid om met 
elkaar te 'netwerken'. 
 
Al met al weer een nuttig 
weekeinde en ik moet zeggen dat ik 
als afdelingsvoorzitter die daar toch 
al een aantal jaren komt elke keer 
weer wat opsteek. 
 
Jan Voogdt 
 

Uit de Raad: 
 
Het openbaar vervoer in Zeist wordt 
bijna allemaal door het BRU 
geregeld. Het BRU is het Bestuur 
Regio Utrecht. Dit is een (niet 
gekozen) samenwerkingsbestuur 
van een aantal gemeentes rond de 
stad Utrecht. Dit BRU heeft een 
nieuwe OV-visie. En de gemeente 
Zeist moet daarover haar zegje 
geven. En er is nog best wat op die 
OV visie af te dingen. 
 
Het BRU kijkt eigenlijk alleen naar 
de drukke en volle diensten. Zo 
zetten ze alles op alles om in 
Utrecht de buslijn 12 te vervangen 
door een tram. Die tram moet dan 
van Utrecht Centraal naar de 
Uithof. Ook denken ze aan een 
tweede tramlijn, ook vanaf Utrecht 
Centraal. Dit zou de vervanging van 
lijn 11 moeten zijn, de buslijn naar 
de Uithof en het academisch 
ziekenhuis. 
 
Omdat die tramlijnen er moeten 
komen en een extra treinstation in 
Utrecht Oost belangrijk moet 
worden, vindt het BRU dat station 
Driebergen-Zeist geen intercity 
station meer moet zijn. Eerst moest 
speciaal het perron worden 
verlengd en de Odijkerweg worden 
aangepast. Nu moet dat opeens 
anders. Dat is wel iets, waar we als 
gemeente van moeten zeggen 

"Hoor eens, zo hoort het dus niet". 
Het is vooral heel gek, want de 
provincie zegt in haar toekomstvisie 
dat het nieuwe station Driebergen-
Zeist een van de weinige stations 
mag zijn in de provincie, waar we 
nog extra kantoren gaan bouwen. 
 
Wat alle partijen in de Zeister raad 
verder willen is dat de tram vanaf 
de Uithof wordt doorgetrokken door 
Zeist. Dat er helemaal geen plek is, 
bijvoorbeeld op de Utrechtseweg, 
dat wil niemand inzien. En omdat 
zo'n tram klauwenvol geld kost, 
moet er dan bezuinigd worden op 
de buslijnen, die door de wijken 
rijden. Dit plan is een plan, 
waarmee de SP het grondig oneens 
is. En als ik eerlijk moet zijn. Het is 
ook niet economisch haalbaar. Voor 
een rendabele tramlijn moet je 
duizenden reizigers per dag 
hebben, zeg maar zo ongeveer de 
uitpui lende bussen van de 
studentenlijnen naar de Uithof. 
 
Dat hebben we niet in Zeist. Wat 
we wel hebben is allerlei wijken, 
waar we goed busvervoer hebben. 
En daar schort het heel erg aan in 
de OV-visie. Het BRU bijvoorbeeld 
heft gewoon de bus naar Austerlitz 
op, 's avonds en op zondag. En ik 
ben dan ook blij dat de raad de 
kritisch opmerkingen van de SP 
voor een groot deel overneemt. En 
dat we in ieder geval een pittige 
brief zullen schrijven aan het BRU. 
Of het echt helpt, daar heb ik wel 
mijn twijfels over. 
 
Pieter Wout 
 
 3 0 - 1 1 - 2 0 1 1  •  De snoe iharde 
bezuinigingen op de gesubsidieerde 
rechtsbijstand zijn onacceptabel en 
moeten van tafel.  
Dat eist SP-Kamerlid Sharon Gesthuizen 
v a n d a a g  i n  e e n  d e b a t  m e t 
staatssecretaris Teeven van Veiligheid 
en Justitie. ‘De toegang tot het recht 
staat op het spel.  
En als alleen rijke burgers en 
vermogende bedrijven hun recht 
kunnen halen, dan heb ik daar maar 
één woord voor: klassenjustitie. Dit 
kabinet is bezig ons mooie stelsel van 
gefinancierde rechtshulp om zeep te 
helpen. Dat mogen we niet laten 
gebeuren.’  


