Zo, de laatste zaterdag van januari hebben we als SP-Zeist de aftrap gegeven voor
de landelijk opgezette campagne "er is genoeg voor iedereen". Hoe kun je nu zeggen
dat er genoeg voor iedereen is? Mensen moeten bij de voedselbank hun eten
ophalen, omdat ze niet voldoende geld hebben! Het personeel van V&D wordt
gevraagd (geëist) om 5% loon in te leveren. Dan lijkt het dus alsof er echt niet
genoeg voor iedereen is.
Maar dat is schijn. Onze welvaart en vooral geld, vastgelegd in vermogen, is
oneerlijk verdeeld. Want die medewerkers van V&D moeten inleveren omdat
managers en directie niet goed op de wensen van de consumenten hebben gelet. En
deze hoge heren hebben flink verdiend, maar hun werk dus niet gedaan in de
voorbije jaren. En ook de grote investeerders, die jaren terug de panden van V&D
hebben gekocht en deze nu verhuren aan V&D, zijn nog steeds van mening dat zij
wel gewoon het volle pond mogen ontvangen. Directeuren, investeerders en
managers mogen misschien wel eens een stapje terug doen. Zodat de gewone
werknemers niet de dupe zijn.
Een andere verdeling dus. een eerlijker verdeling. Met die boodschap stonden we op
het Emmaplein bij de fontein. "De SP verdeelt de koek eerlijk", zo sprak
fractievoorzitter Pieter Wout Duquesnoy het winkelend publiek aan. En daarbij werd
dan een, voor iedereen even grote, plak ontbijtkoek aangeboden. daarbij uiteraard
een flyer met meer informatie en een webadres. Een heel leuke actie, mensen
stonden wel even te kijken. Maar er zijn behoorlijk wat koeken uitgedeeld.

Zoals je al door hebt is er ook hier genoeg te doen. Misschien denk je al SP-er dan
wel "ik wil best mijn straatje voorzien van die flyers". Of misschien zeg je wel tegen
ons als SP-bestuur dat je een goede buurt weet waar we zeker naar toe moeten met
zijn allen om te flyeren.
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En ook, er is nog veel meer aan de hand. In juni liggen de brieven voor de
huurverhoging weer op de mat. Weer gaat de sociale huur vele procenten omhoog.
De huur wordt dus zo langzamerhand gewoon te duur. Logisch ook dat de SP, onder
andere samen met de woonbond, een actie is gestart onder de kop "Huur, Te Duur".
En ook hier moeten we mensen goed informeren, bijvoorbeeld door een flyer in de
bus.
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Maar misschien denk je wel: kun je ook niet op andere plaatsen actief zijn? Wie weet
heb je een goed idee waar we ook actief kunnen worden en hoe. Met de koek of met
een andere actie. Wij zorgen voor de SP-kleding, de koffie en thee en uiteraard alle
materiaal om mensen te informeren. Je ziet het, er is echt genoeg TE DOEN voor alle
SP-ers.
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De actie is pas net gestart en zal zeker tot aan de zomer lopen. met steeds ook
ludieke of opvallende actie op Belcour en elders. We vragen namelijk ook de steun
van de Zeistenaren om mee te denken hoe we de koek in Zeist eerlijker kunnen
verdelen. En we kijken hoe we kunnen samenwerken met organisaties en mensen,
die ook die eerlijke verdeling willen. En als eerste zijn er al onze SP-leden in Zeist,
Austerlitz, Den Dolder, Huis ter Heide, Bosch en Duin, Bunnik, Werkhoven en Odijk.
Zij kunnen ook meedoen, graag zelfs. Bijvoorbeeld samen met ons op de markt in
Zeist. Elke laatste zaterdag van de maand op Belcour tussen 11.00 en 15.00 uur (of
een deel van de tijd). Samen met de SP-ers in het bestuur en de fractie.
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Want er zijn natuurlijk ook nog eens provinciale verkiezingen op 18
maart. De leus is al bekend gemaakt, namelijk "reken af". dat is wat we
moeten doen, en dat is wat de mensen met hun stem ook moeten
aangeven.
Afrekenen met het slechte beleid van dit kabinet. Door nu een grote SP te
krijgen in de Provinciale Staten zal dit ook effect hebben op de Eerste
Kamer. De leden van Provinciale Staten stemmen namelijk voor de zetels
in de Eerste Kamer.
Dat vindt dan plaats in mei. En een sterke Eerste Kamer met heel veel SP
kan zorgen dat plannen van het VVD-PvdA kabinet worden tegen
gehouden. Dat zagen we eind 2014 bij de zorgwetten van minister
Schippers. En waarvan vandaag bekend werd dat de vrije artskeuze dus
weldegelijk blijft. Natuurlijk heeft die VVD wel ergens wat addertjes onder
het gras. Maar daarvoor zullen we in de gemeentes, in de provincie en in
Den Haag (Eerste en Tweede kamer) nog steeds die strijd moeten
leveren.
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En op straat en naar de mensen toe. Gewoon ook in Zeist. Doe dus mee met een of meer van deze
campagnes. Kom naar ons toe met je ideeen. Kom erbij op Belcour of bij een van de andere acties.
meld je aan als je flyers of ander campagne materiaal wilt bezorgen in je straat of je buurt. Vele
handen
maken
lichter
werk
en
samen
is
het
ook
nog
veel
leuker.
Tot Ziens
Pieter Wout Duquesnoy

Centrumvisie
Ik wilde eerst een mooie samenvatting geven van de verschillende verkeersmodellen van de
centrumvisie. Maar toen kreeg ik een mail van de centrummanager. Een citaat hieruit is: "Naar
aanleiding van de paragraaf waarin een deel van het verkeer Zeist uitgaat via de Voorheuvel
ontstond een, voor Zeist, ongekende deining.
Een kleine oppositiegroep wist een protest te organiseren waar de vakbondsleiders uit de
zeventiger jaren jaloers op zouden zijn. Spandoeken, veel lawaai, oneliners zonder enige nuance en
vooral het woord NEE.
U bent als gemeenteraadsleden allemaal kinderen van de Nederlandse polderpolitiek, dus gelukkig
bent u in het geheel niet onder de indruk van al dat kabaal. Het centrum is bij u immers in goede
handen."
Tja, dan behoor ik dus niet tot een polder-politicus. Dan is het centrum van Zeist dus bij de SP niet
in goede handen. Want de SP-Zeist vond die bussen over de Voorheuvel namelijk ook belachelijk.
Trouwens, alle partijen denken er zo over.
De SP ziet het als beste verkeersoplossing "gewoon de boel de boel laten". Dan heb je des te meer
geld om de Slotlaan beter en aantrekkelijker te maken. Dan kun je de Weeshuislaan opknappen,
zodat je niet een onhandige trap op moet lopen en kun je Belcour aanpakken. Helaas, er is dan
geen plaats voor een groots plein tussen de Voorheuvel, de bibliotheek, de Heuvel en Belcour.
Maar Belcour moet gewoon zelf dat plein al zijn en daar is voldoende mogelijkheid voor. Zo hoef je
niet zes miljoen uit te geven, waarvan 2 miljoen nog niet gedekt.
Neen, dit is niet het plan van de visie-tafels.
Maar dit lijkt veel meer op het plan
Pieter Wout
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