Even voorstellen: de kerngroep
Sinds kort bestaat er binnen onze afdeling een kerngroep. Misschien heeft u al over
ons gehoord of heeft u ons tijdens de campagne of één van de door de SP gesteunde
acties gezien? Misschien ook niet. In ieder geval willen we hier graag vertellen wat
de kerngroep is en wat we zoal doen en willen gaan doen.
Waarom een kerngroep?
De kerngroep is bedoeld als groepje actieve SP-leden die ingezet kunnen worden bij
de acties die door onze afdeling georganiseerd of ondersteund worden. Daarnaast
willen we echter ook zelf acties opzetten wanneer deze nodig zijn. Verder willen we
graag het bestuur ondersteunen bij haar taken.
Wat hebben we al gedaan?
We zijn vooral tijdens de campagnetijd erg druk bezig geweest. Zo hebben we
gefolderd, geflyerd, de verkiezingskraam bemand en een verkiezingsavond
georganiseerd op 12 september. Daarnaast hebben we geholpen bij het opstellen en
afnemen van een enquête onder huurders van De Kombinatie aan de Ter Braaklaan.
Natuurlijk hebben we ook een aantal vergaderingen gehouden, waarin we het vooral
hebben gehad over wat we als kerngroep allemaal willen doen. En we zijn allemaal
begonnen aan de kadertraining die door Vincent Mulder gegeven wordt aan SP-leden
uit Nieuwegein, De Bilt en Zeist.

Vanaf nu zullen we u iedere maand op de hoogte houden van onze acties. En
volgende maand stellen wij onszelf kort aan u voor.
Met vriendelijke groet,
De leden van de kerngroep
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De SP Zeist heeft afgelopen maand de
jaarlijkse ledenvergadering gehad. Op deze
vergadering is het bestuur (opnieuw)
gekozen. Naast de zittende leden, die
allemaal herkozen zijn, zijn Gwildor Sok en
ikzelf, Mathijs Gijsbers, toegetreden tot het
bestuur. De SP Zeist heeft tevens een
organisatiesecretaris, een functie die ik zal
vervullen. Hiermee voldoen we ook weer
aan de richtlijnen voor SP-afdelingen.

Binnenkort zal op de locale website het
voltallige bestuur te vinden zijn, met
e en n i eu w e v e r fri ss en d e f ot o!
Daarnaast is op de ledenvergadering
besproken wat we zoal doen op het
gebied van scholingen (inclusief Heel
de Mens in Zeister vorm,
kaderscholingen en scholingen voor
nieuwe leden). Meer hierover is te
vinden op SPnet. En uiteraard heeft de
nieuwe kerngroep zich voorgesteld aan
de leden.
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Wat zijn onze plannen?
Naast het helpen bij allerlei acties hebben we ook een aantal plannen voor de korte
en lange termijn:
Een draaiboek opstellen voor campagneperiodes;
Debatten, trainingen en/of cursussen organiseren voor leden/geïnteresseerden;
Ons gezicht vaak/vaker op straat laten zien en op andere plekken binnen de
gemeente;
De drempel verlagen voor SP-leden in Zeist die graag actief willen worden.
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Een stukje over deze actieve groep
is elders op dit inlegvel te vinden.
De kerngroep zal het bestuur
ondersteunen bij zijn acties.
Hierover gesproken zijn er deze
maand weer een aantal acties
voorbij gekomen. We zijn
bijvoorbeeld bezig met een
onafhankelijk
en
anoniem
onderzoek naar de kwaliteit van
huurwoningen op de Ter Braaklaan,
Schaerweijdelaan,
en
de
Vestdijklaan.
Er wordt, naar aanleiding van
geluiden die de SP Zeist kreeg,
gekeken of er grote problemen zijn
met de huurwoningen (met name
op het gebied van isolatie,
onderhoud en contact met de
woningcorporatie). Als het nodig
blijkt, dan zullen we contact leggen
met de corporatie.
Verder heeft, op initiatief van de SP
Hilversum en de landelijke SP, ook
Zeist deelgenomen aan de actie
Kinderen van de Rekening. Lege
kinderschoenen zijn verzameld om
in Den Haag aandacht te vragen
voor de kinderen van arme
gezinnen, aan wie Sinterklaas
voorbij gaat. Op 5 december zijn de
kinderschoenen aangeboden aan
minister Asscher.
Een ander grote actie werd
gehouden op internationale NietWinkelendag,
zaterdag
24
november. We stonden deze dag
traditiegetrouw samen met de
weggeefwinkel op de markt om
spullen weg te geven aan mensen
die het kunnen gebruiken: samen
delen is zoveel leuker.
Veel enthousiaste geluiden gehoord
en weer vele mensen blij kunnen
maken. Daarnaast is een bijdrage
voor de voedselbank opgehaald.
Hiervoor zullen (waarschijnlijk)
wasmiddelen worden gekocht, die
bij de voedselpakketten verspreid
zullen worden.
Met actieve groeten namens het
bestuur,
Mathijs Gijsbers

BUURTEN IN DE BUURT
De afgelopen weken is de SP Zeist
bezig geweest met een onderzoek
naar
het
onderhoud
van
huurwoningen.
Dit onderzoek betrof specifiek de
woningen op de Ter Braaklaan, de
Vestdijklaan en een klein deel van
de Schaerweijdelaan. Allemaal
v e r g e l i j kb a r e w o n i n g e n v a n
corporatie De Kombinatie, waarvan
trouwens een deel verkocht is of te
koop staat.
Aanleiding was een melding van
slecht onderhoud en slechte
isolatie, waar de corporatie niets
aan deed.
We hebben in de hele wijk huis aan
huis een vragenlijst verspreidt en
zijn begin december deze lijst gaan
ophalen.
Mensen schrokken soms van die
rode SP-jassen, maar als we uitleg
gaven over het onderzoek was men
snel bereidt mee te doen.
Een flink deel is binnen, een aantal
mensen hadden nog wat meer tijd
nodig. We hebben al voldoende
signalen om eens kritisch met de
corporatie te gaan praten.
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SP Opvallend was de grote hoeveelheid
Hulpdienst
leegstaande woningen. Volgens
Zeist
meerdere bewoners staan een
aantal woningen al 2 jaar leeg,
omdat ze maar niet verkocht De hulpdienst is een
worden.
vraagbaak voor mensen
die
In een tijd van schaarste
sociale huurwoningen is
belachelijk.
Pieter Wout Duquesnoy

problemen

hebben

van m e t
uitkeringen,
regelingen
en procedures.
dat

Ook kunnen mensen
terecht die conflicten
hebben met bijvoorbeeld
hun huisbaas.

De Hulpdienst is
bereikbaar op:
Dinsdagavond
Tel: 030-6955384

