Beste SP-leden.
Het bestuur heeft besloten om, vooral via de mail, meer structureel al onze Zeister
leden te informeren. Vooral van allerlei zaken, die er staan te gebeuren. Dit kan te
maken hebben met acties, maar ook met de raadsfractie en de raadsagenda. In het
inlegvel gaan we, voor die leden die geen email hebben, dit ook doortrekken. Omdat
er tijd zit tussen het maken van het inlegvel en het verspreiden, kan het dus zijn dat
"toekomstige" zaken al voorbij zijn. Wil je ook de email-nieuwsbrief ontvangen, laat
het dan aan een van de mensen van het bestuur weten, want we hebben niet van
iedereen een (correct) email adres.
Uiteraard zijn jullie allemaal bekend met het feit dat we elke laatste zaterdag van de
maand met de SP-actiecaravan in het centrum staan. Het vaste tijdstip is van 11.00
tot en met 14.00 uur. Meestal is de standplaats Belcour, het Emmaplein bij de
fontein. Soms, zoals tijdens de verbouwing van Belcour, verkassen we naar de
eerste Hogeweg. De thema's zijn heel divers, afgelopen keer hebben we weer actie
gevoerd voor "Er is genoeg voor iedereen".
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Meedoen van SP-leden start ook eigenlijk met de zintuigen. De SP-leden zijn de ogen en oren
van de Zeister SP-afdeling. Jullie kunnen ons van het bestuur of de SP-fractie op de hoogte
brengen van zaken in jouw eigen buurt of straat. En jullie hebben ook vaak een neusje (nog
zo'n zintuig) voor wat er speelt in de samenleving. Een mooi voorbeeld is onze woning- en
duurzaamheidsactie voor de Ter Braaklaan, Vestdijklaan en (een deel van de)
Schaerweijdelaan. Zaterdag 17 oktober ronden we de actie af door de SPeciale actiecaravan in
te zetten als een mobiel loket in die buurt. We zullen dat het uitgebreide rapport openbaren
over het slechte onderhoud en de slechte isolatie in die huurhuizen van De Kombinatie.
Daarbij zal ook de statenfractie van de SP aanwezig zijn vanwege de motie over
verduurzamen van huurwoningen. En uiteraard zijn de bestuurders van de gemeente, de
provincie en de woningcorporatie uitgenodigd om vragen te beantwoorden van de bewoners.
Dit is 17 oktober bij de rotonde Schaerweijdelaan van 11.00 tot en met 12.00 uur.
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Op dit moment zijn de precieze datums van de SP-Zeist bestuursvergaderingen nog
niet vastgesteld, maar ook die zullen we uiteraard aan jullie bekend maken. Want,
die bestuursvergaderingen zijn namelijk openbaar voor al onze leden. Ze worden
eigenlijk altijd gehouden bij de organisatie-secretaris thuis, dat ben ik dus (Pieter
Wout Duquesnoy, woonachtig op Ridderschapslaan 20). De bestuursvergadering kan
namelijk ook interessant zijn voor actieve leden of juist mensen, die actief willen
gaan deelnemen. Je snapt het wel dat we, als actieve SP in Zeist, graag zoveel
mogelijk mensen erbij willen betrekken en laten meedoen. En ja, dat mag zeker ook
als bestuurslid (binnenkort verhuist een van de bestuursleden, Elmar, en hebben we
eigenlijk weer een nieuw lid nodig om aan de huishoudelijke reglementen te
voldoen). Maar ook kun je helpen met die maandelijke SP-actiecaravan
happeningen. Om mee te denken over thema's, om mee te bepalen hoe we zo'n
thema uitvoeren en ook daadwerkelijk met de uitvoering bezig houden.
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Op dit moment zijn we in voorbereiding voor het XXI-congres van de SP. dat
betekent dat er nog minstens een SPeciale ledenbijeenkomst zal plaatsvinden. De
datum daarvoor is nog niet bekend. Op de eerste SPeciale ledenbijeenkomst hebben
we al voorbereiding gegeven en op 10 oktober gaan de 4 afgevaardigden van SPZeist naar de regio-conferentie. Omdat bij dit congres straks ook de opvolger van
Jan Marijnissen als SP-voorzitter wordt gekozen, willen we als SP-Zeist al onze leden
hier bij betrekken. Onze 4 afgevaardigden zullen straks namens de SP-Zeist hun
stem uitbrengen, maar we zullen jullie allemaal (schriftelijk) vragen om je voorkeur.
Hier zul je binnenkort een brief voor ontvangen.
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De raadszaken, die er zijn (of dus al geweest zijn). De raadsvergadering van 6 oktober. Daarin zal aardig wat
aandacht zijn voor de vluchtelingen en asielzoekers. Bijvoorbeeld over de nieuwbouw van een gesloten
gezinsopvang voor uitgeprocedeerde asielzoeker-gezinnen, maar ook voor de noodopvang. Verder gaat het in
de raadsvergadering over het opheffen van het Bestuur Regio Utrecht en over een rekenkamer-rapport over
de drempels en andere verkeersremmende maatregelen in Zeist. Op 6 oktober is ook een vergadering in het
gemeentehuis over vernieuwing van het Walkartpark. Dit is de informatieronde, in de komende tijd zal dan het
debat en de raadsvergadings-besluitvorming hierover plaatsvinden. Op 8 oktober is er een raadsbijeenkomst
(ronde tafel, dus informatievergaring) over station Driebergen Zeist.
Op 10 oktober zijn er twee grote manifestaties in Amsterdam. daar zullen we ook als SP-Zeist aan deelnemen.
De actie tegen het TTIP is ook vooral vanuit de Europese SP-fractie onstaan. Met dit verdrag, dat in Europa
wordt beslist, leveren we ons nog meer uit aan het marktdenken. Grote bedrijven krijgen de kans om
regeringen voor de rechter te dagen. Als Nederland zou willen dat we een gezondere lucht krijgen en daarvoor
electrische auto's meer subsidie geven en meer belasting op diesels, dan zou Volkswagen ons voor de rechter
kunnen brengen, omdat het hun bedrijfsvoering schaadt. Nu zal het misschien bij Volkswagen wel meevallen,
nadat die zo gefraudeerd hebben met die diesel-uitstootnormen, maar ook een fabrikant van giftige pesticiden
kan ons land aanvallen. De rechters/advocaten zijn vooral ook zelf ondernemers of grote concerns, die voor
diezelfde grootbedrijven werken. Deze demonstratie start om 13.00 uur bij de Dokwerker in Amsterdam.
Eerder die ochtend is ook al in Amsterdam de manifestatie voor fatsoenlijk loon voor jeugdigen, georganiseerd
door de vakbond.
Voor iedereen, die in een huurwoning woont: de regels voor de maximale huurprijs zijn veranderd.
Tegenwoordig is de WOZ-waarde belangrijk. Door heel Nederland kunnen er huurprijzen zakken. Maar lang
niet alle woningcorporaties vertellen dit aan de huurders. Dus is het zaak om daar ook zelf naar te kijken.
Door je WOZ-waarde op te vragen bij de gemeente of je woningbouw-corporatie. Daarmee kun je op de
website
van
de
huurcommissie,
https://www.huurcommissie.nl/onderwerpen/huurprijs-en-punten/
huurprijscheck-en-puntentelling/ , de berekening uitvoeren. Dit geldt voor alle sociale huurwoningen, ook die
van particuliere verhuurdersbedrijven.
Pieter Wout

VLUCHTELINGEN IN ZEIST
Er is veel te doen over vluchtelingen, ook in Zeist. Eerst was er de opvang voor 72 uur in sporthal Dijnselburg.
Die 72 uur werden voor een deel van de mensen gewoon 2 weken wachten, todat ze verder in de procedure
konden gaan. Na een zware reis eerst tot rust komen, maar na enkele dagen gaat dat leven in de sporthal
zonder enige privacy echt wel in je ziel zitten. Ik ben daar ook op bezoek geweest. Mensen zeggen dat die
vluchtelingen het goed hebben, want ze hebben wel een i-phone. Die mobiele telefoon is wel hun enige link
naar hun familie. Met whatsapp, of via internet, proberen ze hun verloren gewaande familie, vrouw of
kinderen te traceren. Dat ze een i-phone hebben wil niet zeggen dat ze hier in Nederland dus geld genoeg
hebben, al hun geld is weg. Verdwenen doordat hun huis volledig weg gebombardeerd is. De weggeefwinkel
heeft tijdelijk als een soort distributiecentrum gedraaid, met vele extra vrijwilligers, om kledig te verzamelen.
En binnenkort wordt er een meer permanente noodopvang in het oude luchtvaartmuseum gemaakt. Ook daar
weinig privacy, met zijn allen in twee grote hallen. Hier komt mogelijk wel kookgelegenheid. Deze opvang
heeft geleid tot ruzie tussen Zeist en Soest. De Soester politiek doet net of ze van niks wisten en dat ze door
Zeist gedwongen worden, maar dat is onzin. het is Zeister grondgebied en natuurlijk moet Zeist, samen met
Soest, zorgen dat er geen grote overlast voor de kern Soesterberg is. En Zeist is daartoe bereid. Wordt
vervolgd, dus.
En ja, alle vluchtelingen die straks mogen blijven (korte duur of langer) moeten ook een woning hebben. En er
zijn al weinig goedkope woningen. Wilders schreeuwt daar moord en brand over. Maar Wilders is juist een van
de veroorzakers, onder zijn leiding is de huursector aangepakt, moesten de corporaties grote bedragen aan
vennootschapbelasting betalen, moesten ze goedkope woningen in de verkoop doen en kon er bijna niks
nieuws worden gebouwd. Dus we moeten niet zeggen dat vluchtelingen "onze" woningen inpikken. Neen, we
moeten de schouders eronder zetten en zorgen dat er voldoende goedkope woningen zijn. Dit kan door er
geen meer te verkopen, door nu bij te bouwen en vooral door allerlei leegstaande kantoren om te zetten tot
woningen. Met het huidige beleid, dus ingezet met gedoogsteun van Wilders, is dit best moeilijk maar het is
niet onmogelijk. En dan zijn we voor zowel de vluchtelingen als voor de andere woningzoekenden goed bezig.

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

