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 VOOR HET LAATSTE 

NIEUWS: 
 

GA NAAR ZEIST.SP.NL ! 

Een wat rustigere maand deze keer, met 
vooral twee onderwerpen groot op de 
agenda.  
We zijn voornamelijk bezig geweest met 
voorbereidingen van de demonstratie van 
30 november, in de vorm van het 
verspreiden van Basta/ZO-kranten en 
flyers.  
Uiteindelijk zijn we met een onder andere 
een aantal mensen uit de kerngroep hier 
naartoe geweest en hebben Annemieke 
en Gwildor hier ook de hele dag geholpen 
met het verspreiden van nog meer 
kranten en uitdelen van actiemateriaal en 
eten, terwijl de rest meeliep in de stoet.  
 
Verder zijn Ed, Gwildor en Annemieke 
tweemaal bij Schoonoord langsgeweest, 
waar ze met veel scholieren hebben 
gesproken over de studiefinanciering. Met 
drie scholieren wordt nog contact 
onderhouden om te zien of het mogelijk 
is om de schooldirectie voor 
studiefinanciering uit te laten spreken. 
Als dit slaagt gaan we mogelijk in het 
voorjaar ook bij andere scholen langs, 
maar dit zullen we dan waarschijnlijk 
zonder Ed moeten doen omdat hij deze 
maand alweer naar Rotterdam verhuist.  
 
We vinden het jammer dat Ed na 
anderhalve maand weer weggaat, maar 
we danken hem uiteraard voor zijn tijd, 
inzet en ideeën die hij hier bijgedragen 
heeft, en wensen hem veel plezier in 
Rotterdam en succes met zijn studie.  
 
Gwildor Sok. 

 
De afgelopen maand heeft de SP zich 
voorbereid op zaterdag de 30e. Want 30 
november waren er maar liefst drie acties 
tegelijk!  
 
Allereerst stond de SP zoals altijd op de 
markt, deze laatste zaterdag van de 
maand.  
Daarnaast was het Niet Winkel dag. Een 
dag waarop internationaal aandacht 
gevraagd wordt voor duurzaamheid en 
overconsumptie.  

Tot slot, last but not least, was er de 
aftrap van de FNV-campagne tegen de 
bezuinigingen van het kabinet, gesteund 
door de SP. “Voor meer koopkracht, en 
échte banen!”, dat is het motto waarmee 
de aftrap gegeven is. 
 
Op de markt stond deze Niet Winkeldag 
duurzaamheid weer centraal. De SP Zeist 
combineerde daarom traditiegetrouw 
twee acties: naast de marktkraam, 
ondersteunde de SP de weggeefwinkel 
door te assisteren bij een kraam op de 
markt. De kraam van de weggeefwinkel 
is een marktkraam waar nu eens niet 
gewinkeld hoefde te worden. “Samen 
delen is zoveel leuker”, onder dat motto 
konden bezoekers van de kraam spullen 
van de weggeefwinkel komen halen die 
zij konden gebruiken. Gebruikte spullen 
die zo een tweede leven kunnen krijgen, 
zoals elke veertien dagen al gebruikelijk 
is bij de weggeefwinkel Zeist. Daarnaast 
konden mensen ook spullen komen 
brengen die zij overhielden. Zo hoeven 
goede spullen niet verspild te worden en 
kan een ieder die het nodig heeft hier 
gebruik van maken.  
 
De weggeefwinkel had naast de SP 
eveneens steun van en voor de Stichting 
Vila Velha (http://stichtingvilavelha.nl/). 
Namens deze stichting een oproep: Op 
de Jan Scheplaan 8 in Zeist kunt u voor 
deze stichting oude blikjes, oud ijzer en 
oude elektronica inleveren. De stichting 
verkoopt dit oud ijzer en schenkt de 
opbrengst hiervan aan een project voor 
kansarme kinderen in Brazilië. 
 
Een filmpje over de dag staat online 
( h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /
p e r m a l i n k . p h p ?
story_fbid=633104170062325&id=18971
9714400775) 
 
In Utrecht was de SP ook actief met 
steun aan de FNV-campagne “voor 
koopkracht en echte banen”. Namens de 
SP Zeist waren enkele mensen aanwezig. 
Met deze actie werd deze dag door 9000 
mensen aandacht gevraagd voor de 
slopende bezuinigingen door het kabinet. 
Mensen hebben geen koopkracht meer, 
waardoor de economie lam komt te 
liggen. Eveneens verdwijnen er dagelijks 
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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 
Prinses Margrietlaan 289 
3708 WE  Zeist 
tel: 030-6916968 
e-mail:  
javoogdt@tomaatnet.nl 

Organisatiesecretaris: 
Mathijs Gijsbers 
Ln van Vollenhove 496 bis 
3706 AA  Zeist 
tel: 030-7510672 /  
      06-51009986 
e-mail: 
mathijs.gijsbers@gmail.com 

Lid en 

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

Contactpersoon 

kerngroep: 
Annemieke Pluijgers 
Filips v Bourgondielaan 69 
3703 XB  Zeist 
tel: 06-46102397  
email: 
kerngroep.spzeist@gmail.com 

Actiecoördinator: 
Jantje Paasman 
Jan Scheplaan 8 
3705 LJ  Zeist 
tel: 06-21958525 

e-mail:  
jantjep@tomaatnet.nl 

vele banen. Dit geeft nog eens een 
extra klap op de economie.  
 

Maar nog belangrijker, vele 
gezinnen raken dagelijks gedupeerd 
door het beleid. Werkloze gezinnen 
hebben de grootste moeite om hun 
huur te kunnen betalen. Om hun 
boodschappentas te vullen. Of om 
hun zorgrekeningen te betalen. En 
niet alleen werklozen hebben het 
moeilijk. Zelfs 20% van de 
werkenden kan maandelijks niet 
rondkomen. Met flexcontracten gaat 
het zelfs om 35%!  
 
Tijd voor actie, zo vinden de FNV en 
ook SP! Minister Lodewijk Ascher 
probeerde op te roepen tot 
samenwerking. Want met uitfluiten 
bereik je niets. Voor samenwerking 
zijn echter twee partijen nodig. En 
Ascher werkt duidelijk niet samen 
met hen die het nodig hebben. De 
oproep van FNV-voorzitter Ton 
Heerts was dan ook duidelijk: 3% 
meer loon voor iedereen in alle 
sectoren. Stop de afbraak van 
banen. Stop met deze doorgeslagen 
miljardenbezuinigingen!  
En uiteraard zal de SP de FNV 
ondersteunen in de strijd. Samen 
zullen we optrekken. De moed niet 
opgeven om dit kabinet die de 
ergste crisis in 80 jaar heeft 
veroorzaakt te zullen stoppen. De 
volgende actie is in voorbereiding. 
Zodra datum en tijd bekend zijn, 
zult u weer op de hoogte worden 
gebracht van tijdstip en locatie. En 
wederom zal de SP voor u de reis 
ernaartoe verzorgen!  
Laat Nederland niet in de kou staan 
en strijd mee!  
 
Wordt vervolgd. 
 
Mathijs Gijsbers 

 
Het SP bestuur en de fractie zijn nu 
ongeveer halverwege "op weg naar 19 
m a a r t  2 0 1 4 " .  O f t e w e l ,  a l l e 
voorbereidingen voor de komende 
gemeenteraardsverkiezingen. Op 12 
december is er de beslissende 
ledenvergadering. Alle SP leden in Zeist 
kunnen en mogen dan stemmen over 

het verkiezings-programma en over de 
lijst met kandidaten. Ook de volgorde 
wordt op deze ledenvergadering 
bepaald. Het concept programma en de 
top van de verkiezingslijst is natuurlijk 
al vastgesteld, maar dat betekend niet 
dat er op 12 december niets te kiezen 
is. 
 
Tijdens de ledenvergadering zullen we 
ook de kandidaten voorstellen. En er 
kunnen natuurlijk wijzigingen in het 
ve rk i e z i ng sp rogramma wo rden 
ingediend. Natuurlijk zijn voor ons (de 
bestaande fractie en de nieuwe 
mo g e l i j k e  r a a d s l e d e n )  d e z e 
verkiezingen nu het belangrijkste. Maar 
ook zullen we aan de komende 
Europese verkiezingen aandacht 
besteden. 
 
Terug naar Zeist. De laatste tijd zijn er 
zaken in de gemeenteraad besproken, 
die de SP gewoonweg dom vind. 
Bijvoorbeeld de zondagsopening elke 
zondag van alle winkels. Of het bouwen 
op het Emmaplein (Belcour). Nu is er 
dan in december een tweede visie op 
het centrum-winkelgebied, maar dat is 
maar op enkele punten beter dan het 
oude plan. want nog steeds denkt men 
erover winkels bij te bouwen. En zelfs 
de bibliotheek zou hun gebouw de 
Klinker moeten verlaten. Dat is 
uitermate stom, de bieb hoort gewoon 
in het centrum thuis. De bieb 
verbannen naar Slotlaan 20, daarvoor 
zal de SP geen voorstander zijn.  Ook 
over dit soort plannen moeten we een 
duidelijke mening hebben voor de 
komende jaren. 
 
Het zal uiteraard weer een strijd 
worden en we gaan toch op zijn minst 
voor drie zetels in de raad. met zo'n 
grotere fractie kunnen we meer het SP-
stempel op de beslissingen drukken. 
Daarbij moeten we niet vergeten dat de 
SP niet alleen in de raad aanwezig moet 
zijn. maar vooral ook op straat. 
Bijvoorbeeld om inwoners van Zeist te 
steunen en te helpen met hun strijd 
tegen de woningbouwcorporatie, om 
een beter geïsoleerde woning te 
krijgen. Of om te zorgen dat de 
voedselbank en de weggeefwinkel een 
g o e d e  p l e k  b l i j v e n  h o u d e n 
respectievelijk krijgen in Zeist. 
 
Nog enkele maanden wordt dit hard 
werken. Maar ik heb er zin in, er staan 
hele goede mensen op de lijst en we 
hebben een goede afdeling. Daarmee 
gaan we de strijd aan. 

 
Pieter Wout  

Op naar 19 maart 


