Vandaag stond een foto van alle leden van de Eerste Kamer in de Volkskrant. met op
de eerste rij ook onze (SP-senator EN afkomstig uit Zeist) Nanneke Quik-Schuijt. Zij
was dus een van die dwarsliggers voor de kabinetten van Rutte. Ik heb haar vele
keren meegemaakt, zowel hier in Zeist als in de Eerste Kamer. Zo had ik bij mijn
bezoeken aan de Eerste Kamer, die waren er officieel omdat ik toen lid was van
Provinciale Staten, steeds het idee dat ik op die andere statenleden een streepje
voor had. Want Nanneke kon me toch wat meer de ins-en- outs van de Eerste
Kamer laten zien. En ook toen de SP-Zeist met de participatieladder, gemaakt door
Totem, samen met Gerrit die ladder kwam aanbieden aan de Eerste Kamer was zij er
weer bij. Dat geeft dan gewoon een extra steun, je weet gewoon dat het goed komt.
Nanneke stond ook voor de afdeling Zeist klaar. Vooral haar kennis op jeugdzorg
heeft ons heel erg geholpen. net gisteren heb ik een boek uitgelezen, dat ik in
bruikleen van Nanneke heb over de jeugdzorg en alle aspecten daarvan. Nu is dit
boek naar Annemieke, zodat ook zij die kennis op kan doen. Nanneke heeft de
fractie-werkgroep in Zeist geholpen met die jeugdzorg. Waar moet je op letten, waar
moet je je hard voor maken. Natuurlijk, dit was bekend terrein voor Nanneke als oud
kinderrechter, maar voor ons in de fractie was er veel nieuw bij.
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Ook hebben we als SP-fractie in Zeist contact gezocht met diverse instellingen voor
jeugdzorg in Zeist. En we zijn dan ook bij vele instellingen op bezoek geweest en
ook daar was Nanneke geregeld erbij. Dat maakt zo'n gesprek en bezoek dan
meteen weer meer waardevol. Voor de SP-fractie in de Zeister gemeenteraad is haar
kennis dan ook van onschatbare waarde gebleken. Nanneke is nu gestopt met de
Eerste Kamer, maar ik weet zeker dat ik haar bij een wake bij Kamp Zeist ook weer
ga tegen komen. Een Zeister SP-er in Den Haag, het was voor ons als bestuur ook
een voorrecht. En op de een of andere manier heeft ze me gestimuleerd dat ik,
mocht ik ooit de Zeisterse politiek niet meer interessant vinden, nog best eens in die
eerste kamer namens de SP zou willen zitten. Straks dan pas, als ik ook zoveel
kennis en ervaring heb als Nanneke.

TRIBUNE ZEIST

Eerste Kamer

Afvalscheiding

Voor het restafval zouden containers komen in elke buurt, waar dan dit afval naar
toe moest. Waar en hoe is nog niet duidelijk, en er zou toch eerst een proef plaats
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Allereerst stond in de Nieuwsbode dat er containers kwamen voor groenafval, papier
afval en voor een combinatie van melkpakken, blik en plastic. Het restafval moest
dan in zakjes en moest men zelf wegbrengen. Maar waarnaartoe men dit laatste
moest wegbrengen was onduidelijk. Veel mensen dachten dan ook dat ze dit naar
het centrale afvaldepot moetsen brengen. Dit leverde heel veel boze brieven op aan
de gemeenteraad. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat iedereen met zijn restafval
naar het depot moet, maar het eerste probleem was al opgedoken.
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Wethouder Luca heeft samen met de RMN een nieuw plan gelanceerd over de afval
ophaling. Het grote idee hierachter is dat er meer bruikbare zaken goed worden
aangeleverd, zodat er hergebruikt kan worden. Het principe is aardig en toch is dit
raadsvoorstel nu van de agenda afgehaald en komt het pas ergens in oktober weer
tevoorschijn. Een van de zaken dat het zo mis liep was de communicatie.
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gaan vinden in een speciale buurt in Zeist. Maar ook andere onderdelen van het plan zijn voor
verbetering vatbaar. Met name blik en oud ijzer worden ook door andere organisaties opgehaald,
hier is namelijk geld aan te verdienen. Stichting Villa Velha is een bekende in Zeist, die al het oud
blik en andere metalen ophalen en dat inzetten voor projecten in onder andere Zuid Amerika. Voor
dit soort stichtingen is het plan natuurlijk funest. De vraag is ook of het mengen van plastic en blik
zal helpen om zwerfafval tegen te gaan.
Het achteraf scheiden van metalen uit andere afval is redelijk makkelijk. Of dat nu uit restafval is
of uit een mengsel met plastic. Of zelfs dat het dus los wordt ingezameld. Maar nog steeds zal er
op straat blik worden weggegooid, dat veranderd helemaal niet. Je kunt dan beter iets positief erop
zetten bij het inleveren van metaal, zoals op dit moment gebeurd bij de Weggeefwinkel. Dat is een
veel betere manier om zwerfafval tegen te gaan.
Een ander probleem is dat men juist bezig is om statiegeld op petflessen niet meer te willen doen.
En dus een grote kans dat ook frisdankflessen steeds meer op straat zullen komen. Door bij
woningen een extra plastic/blik container te zetten los je een groter zwerfafval probleem niet
zomaar op. Ik hoop dan ook dat het College met betere oplossingen komt in het najaar. Vooralsnog
wachten we het af.
Pieter Wout

RED DE ZORG
Op de laatste zaterdag van de maand stonden we zoals altijd weer in het centrum. Deze keer niet
op Belcour, waar deze maand een duurzaamheidsmarkt was, maar voor de grote boom bij de 1e
Hogeweg. Deze maand stonden wij hier met vijf mensen om handtekeningen op te halen voor de
nationale volkspetitie die de FNV is gestart voor het behouden van goede kwaliteit in de zorg.
Deze regering bezuinigt immers miljarden in de zorg. En dat doen ze door verzorgingstehuizen te
sluiten, en ondertussen ook nog eens op de thuiszorg te bezuinigen en mensen met mantelzorg te
korten op hun toeslagen. Ook in de psychiatrische hulp en de jeugdzorg wordt er flink bezuinigd,
en ook daar zien we de gevolgen al van, zoals een flinke toename van incidenten met verwarde
mensen die zichzelf of anderen schade kunnen berokkenen. In 2013 berekende de FNV dat de
bezuinigingen van deze regering van VVD en PvdA (met gedoogsteun van D66, ChristenUnie en
SGP) dat er in totaal 50.000 banen zouden verdwijnen in de zorg. En tot nu toe heeft het er alle
schijn van dat deze voorspelling uit gaat komen.
Om de regering op te roepen hiermee te stoppen en weer te gaan investeren in de zorg, wil de FNV
in 6 weken tijd (tot half juni) in totaal 300.000 handtekeningen ophalen. En het goede nieuws is, is
dat dit doel eind mei al is behaald! De petitie loopt natuurlijk gewoon door, en daarom hebben wij
ruim 150 handtekeningen opgehaald, en de SP als geheel inmiddels ruim 20.000. Op dit tempo
moet het mogelijk zijn om half juni de half miljoen handtekeningen te halen!
Als u nog niet getekend heeft en dit ook wilt doen, kan dit op www.fnvvoorzorg.nl
Gwildor Sok

BELANGRIJKE ADRESSEN
Voorzitter:

Gwildor Sok
Laan van Vollenhove 410
3706 AA Zeist
tel: 06-29594541

Lid en fractievoorzitter:

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

