Het bestuur van de SP-Zeist stuurt vanaf september zo ongeveer 2 wekelijks een emailnieuwsbrief naar de zeister SP-leden. In het inlegvel geven we voor alle leden, die geen email
hebben, een samenvatting van de nieuwsbrieven, die sinds de vorige Tribune verstuurd zijn.
We passen het uiteraard ook aan aan de actualiteit, het heeft geen zin om op te roepen voor
een historische gebeurtenis. Dit betekent wel dat de artikeltjes vaak wat compacter zijn, op
internet is een uitgebreidere bespreking. Mocht je dan ook vragen hebben kun je altijd met
het bestuur contact opnemen. We hopen wel dat ook de mensen, die het inlegvel lezen,
hiermee een betere band met de lokale SP krijgen.
Nieuwsbrief 2 en 3 zijn in dit inlegvel verzameld.
Eerst het goede nieuws, namelijk in de raadsvergadering van begin oktober is unaniem een
motie van de SP is aangenomen. Raadslid Annemieke Pluijgers heeft deze motie ingebracht en
verdedigd. De motie luidt heet “Motie start dialoog over vluchtelingen” en de tekst is als volgt:
De gemeenteraad van Zeist bijeen op dinsdag 13 oktober 2015.
Constaterende
– dat: In onze maatschappij de discussies en geluiden als het gaat over de vluchtelingen
problematiek steeds harder en scherper worden.
– Veel mensen zich zorgen maken over deze verharding en verscherping binnen onze
samenleving.
– Er veel mensen zijn die zich willen inzetten voor vluchtelingen, maar dat er ook veel mensen
zijn die zich zorgen maken over het aantal vluchtelingen dat naar Nederland komt.
– Er angsten of/en zorgen leven binnen onze samenleving die gehoord moeten worden.
Overwegende dat:
– Wij als raad moeten luisteren naar deze geluiden en gevoelens van de inwoners van Zeist
– Het belangrijk is gelegenheid te bieden voor zowel voorstanders als tegenstanders om zich
uit te spreken zonder dat dit de tegenstellingen nog verder versterkt.
Roept het college op een dialoog over dit onderwerp te organiseren, waarbij raad, college,
burgers en organisaties met elkaar in gesprek kunnen gaan.
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Een tweede onderwerp was de afronding van de actie betreffende de woningen op de Ter
Braaklaan, Vestdijklaan en (een deel van de) Schaerweijdelaan. Zaterdag 17 oktober hebben
we de SPeciale actiecaravan ingezet als een mobiel loket in die buurt. Het rapport werd daar
openbaar gemaakt en aangeboden aan de Zeister wethouder Johan Varkenvisser
(duurzaamheid) en de provinciaal gedeputeerde Pim van den Berg. De schrokken van het feit
dat de woningbouwcorporatie De Kombinatie zo slecht onderhoud pleegt en dat er zulke
slechte isolatie is in die huurhuizen. Ook de SP-staten-fractie was aanwezig. De actie was in
zoverre succesvol dat zowel wethouder als gedeputeerde hebben gezegd dat er daar echt wat
moet gebeuren. Of dat ook werkelijk gaat gebeuren hangt uiteraard af van De Kombinatie. Die
hebben net voor 1 november al een reactie geplaatst in de Nieuwsbode. Zij gaan niets doen
aan de buitenmuur-isolatie en ook zeggen ze dat elke bewoner individueel dubbel glas mag
aanvragen maar dat dat dan ook door die huurder volledig betaald moeten worden. Dat kan
door een fikse huurverhoding of door dus de kosten te dragen. Het wordt nu zaak voor de
bewoners om bij de Zeister en provinciale politici aan te kloppen en hen aan te geven dat dit
natuurlijk niet kan. De actie was dan wel de afsluiting van een langdurig onderzoek, het einde
is nog niet in zicht. Onder andere de bewering van De Kombinatie dat de woningen wel
energielabel B of C hebben is gewoon flauwekul. Daar moet echt nog naar gekeken worden.
De Kombinatie is namelijk wettelijk verplicht al haar huurwoningen in 2012 op energielabel B
te hebben.
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Tot zover de motie. Op woensdag 14 oktober was daarna een informatiebijeenkomst in
Soesterberg, door de gemeentes Soest en Zeist georganiseerd. Dit ging over de vluchtelingen
opvang in het oude luchtvaartmuseum. Uiteraard was de SP daarbij. Het overleg met de
burgers past geheel in de door de SP ingediende motie. En het moet gezegd, de gemeente
Zeist heeft beloftes gedaan om goed met de burgers van Soesterberg in gesprek te blijven en
te blijven luisteren naar hun verhalen en wensen. Nu moeten we die belofte uiteraard gaan
nakomen, maar ik zie positieve zaken. En we moeten hierbij ook de raad en het
gemeentebestuur van Soest betrekken.
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Op 31 oktober hebben we met de SPeciale actiecaravan weer op Belcour gestaan (na een zaterdag
eerste Hogeweg). En ook op 28 november zullen we aanwezig zijn bij de fontein van 11.00 tot
14.00 uur. We gaan daar verder met de campagne "Er is genoeg voor iedereen" met de
actiekaarten/kraskaarten en de flyers. De laatste zaterdag in november zullen we dit doen onder
het motto “we verdelen de koek eerlijk”. Als bestuur zouden we het ook geweldig vinden als onze
Zeister SP-leden ons daarbij kunnen helpen, al is het bijvoorbneeld maar een half uurtje.
ZO-KRANTEN
We hebben zo'n 5000 ZO-kranten, die gaan we de komende weken verspreiden in Zeist, Bunnik,
Odijk, Den Dolder en Austerlitz. We starten 31 oktober in het centrum van Zeist vanuit de SPcaravan. Ook hebben we de daaropvolgende 2 zaterdag ingepland om in groepjes deze kranten te
bezorgen. Die eerste twee zaterdagen van november, namelijk 7 en 14 november willen we met
een groepje een wijk in. Welke wijken dit zullen zijn laten we ook afhangen van de wensen/
aanmeldingen van onze Zeister SP leden. Meestal zijn we zo'n 2 uur bezig.
Ook kun je zelf in je buurt ZO-kranten bezorgen, dan bepaal ze zelf wanneer je het doet en ook
hoeveel. Je kunt je voor een of meer van deze activiteiten aanmelden bij Jan Voogdt (0306916968) of Pieter Wout Duquesnoy (030-6959716)
Op 4 november hebben we de tweede SPeciale ledenbijeenkomst gehouden. Deze was om 20.00
uur op Oldenbarneveldtlaan 103. Hier bespraken we de congresstukken. Een uitnodiging hiervoor
heeft iedereen als het goed is per post ontvangen en daar zit ook het stem-strookje in voor de
verkiezing van een nieuwe landelijke partij-voorzitter. We vragen al onze SP-leden om hun
voorkeur voor de nieuwe partijvoorzitter. De afvaardiging van de Zeister SP zal dan in die
verhouding hun stem uitbrengen op het congres. Inleveren is tot 14 november en in de week
daarop zullen we de stemmen laten tellen door burgemeester Koos Janssen en raadsgriffier Johan
Janssen. Ja, gepikt van de Kuifje serie. Het duo Janssen en Janssen zal als twee detectives
uitvogelen hoe de SP-Zeist gaat stemmen over Sharon of Ron.
Op 16 november is de volgende bestuursvergadering, 20.00 uur op Ridderschapslaan 20.
De bestuursvergaderingen van de SP zijn openbaar voor leden. Meld je wel even aan als je wilt
komen.
DE GEMEENTERAAD
De gemeenteraad staat nu in het teken van de begroting. De VVD heeft de coalitie in de tang wat
betreft de verlaging van de OZB. Iedereen met een koophuis, ook de hele rijken in Lyceumkwartier
of Bosch en Duin, krijgen een verlaging van de OZB. Maar voor de huurders in de sociale
huurwongen gaat de coalitie niets doen. De SP voorop zal hiervoor blijven strijden, dit is namelijk
niet eerlijk. Het ziet er naar uit dat in de raad van 10 november ook andere oppositiepartijen met
deze strijd mee gaan doen.
BEZORGING TRIBUNES:
Voor de bezorging van de tribunes (een keer per maand in je eigen buurt) zijn we op zoek naar
bezorgers. Een aantal mensen hebben zich al aangemeld, hardstikke mooi. Misschien overweeg je
het nog en vraag je je af of het nodig is, neem dan contact op met Ben Wiegers
(benwiegers@tomaatnet.nl of 030-6920422).
En wil je misschien wat meer meedoen met het bestuur of met acties, we zijn altijd op zoek naar
mensen die weer eens even de handen uit de mouwen willen steken. Neem daarvoor gewoon
contact op met Gwildor of Pieter Wout.
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