Beste SP-leden.
Heb je 27 januari 2016 al in je agenda staan? Die avond is er de algemene
leden vergadering van de SP-Zeist. met de start van het politieke jaar 2016
en een interessante gast.
EEN HEEL ANDER INLEGVEL?
Ja, de organisatiesecretaris heeft het over genomen van Ben Wiegers.
Uiteraard hier zovast al dank voor die vele jaren inlegvellen door Ben. Maar
omdat ik een ander programma gebruik, nu ook een andere layout. Zoals al
aangekondigt in het vorige inlegvel maken we de inhoud ook iets anders,
namelijk gebasseerd op de twee-wekelijkse nieuwsbrieven.

AGENDA
8 december is er de laatste raadsvergadering voor 2015, vanaf 19.30 in
gemeentehuis.
26 december. Deze laatste zaterdag van de maand eens geen caravan op
Belcour. We gaan lekker kerstmis vieren.
3 januari Wake bij Kamp Zeist, Richelleweg 13 te Soesterberg. Vanaf 16.30
uur (ongeveer 1 uur durend). Kom je? Neem dan bloemen en/of licht
(waxinelampje oid) mee. www.wakezeist.nl
27 januari 2016, de algemene leden vergadering van de SP-Zeist.
30 januari 2016. SP-Caravan op Belcour van 11.00 tot 14.00 uur

ACTIE NIEUWS:
In het centrum (op de Hogeweg) sluit het Rabobankfiliaal. Net verhuisd en
verbouwd. Dus voor de bezoekers van het centrum en de ondernemers
alweer een verslechtering. Heb je een actie idee, laat het ons weten.
Woning isolatie en Energielabel. Welk energielabel heeft jouw woning? En
klopt dat een beetje naar jouw idee? Vertel het je SP-bestuur. Ook
interessant is je maximale huur. Vraag je OZB waarde op, je kunt op de site
van de huurcommissie je maximale huur berekenen
VACATURES SP-ZEIST
De SP-Zeist is nog op zoek naar bestuursleden en kaderleden, voor de SPCaravan en voorbereiden van acties. En iemand, die wil fotograferen bij
acties met de SP-camera. (ook filmpjes) voor op de website.

NIEUWS UIT DE RAAD
Rond het busstation en de Antonlaan is er een discussie binnen en buiten
de raad. De gemeente heeft het idee om het busstation ook open te stellen
voor auto's. Vooral de extra auto's van de nieuwe Hoogvliet supermarkt ,
die aan de antonlaan moet komen, zullen het daar druk maken. Dit plan
komt zeer waarschijnlijk in de eerste raadsvergadering van 2016. David
Tompot heeft zich met dit onderwerp bezig gehouden in de fractie.
Sportservice Zeist moet gaan stoppen met de buurtsportcoaches. Dit heeft
B&W besloten. Op 1 december hebben de oppositiepartijen een extra
raadvergadering aangevraagd. De wethouder heeft toegezegd dat
sportservice een extra half jaar de overdracht zal doen, daarna neemt
Sportimpuls dit definitief over. De SP heeft 2 problemen met dit plan:
- Er is helemaal geen evaluatie over hoe Sportservice het de afgelopen 9
jaar heeft gedaan.
- Alle buurtsportcoaches moeten verplicht ZZP-er worden, Sportimpuls
heeft geen werknemers in dienst.
In de raadsvergadering heeft de SP gestemd voor het plan om Sportservice
gewoon door te laten gaan. Daar hebben wij nu het meeste vertrouwen in.
Een nieuwe aanbesteding lijkt de SP onzin, want ook dan is het alleen het
geld wat telt. De voorstellen van de oppositie zijn allemaal weggestemd..
Vuurwerkvrije zones in Zeist. De gemeenteraad heeft hierover een motie
aangenomen. Wat vind jij, waar zouden die bijvoorbeeld moeten komen?
Bij de raadsfractie is ReconnAct Zeist op bezoek geweest. Deze organisatie
wil in Zeist mensen helpen om aan een baan te komen. Dit doen ze door de
werkzoekende te laten begeleiden door mensen, die al een netwerk hebben.
ReconnAct is nu op zoek naar die zogenaamde jobmaatjes. Jobmaatjes
van ReconnAct Zeist hebben een baan of zijn ondernemer/ ZZP’er, zijn
gemotiveerd en hebben een netwerk, ondersteunen de deelnemers als
vrijwilliger, worden professioneel getraind en krijgen begeleiding gedurende
het proces, wonen (facultatief) gezamenlijke bijeenkomsten bij en spreken
de deelnemer eens per week/twee weken.
Mocht je je vinden passen in dit profiel en je wilt hieraan meedoen, dan kun
je je aanmelden op www.reconnact.nl/zeist

CONTACTEN
Tribune (bezorging): Jan Voogdt op 030-6916968
Voorzitter SP-Zeist: Gwildor Sok 06-29594541
Fractievoorzitter en organisatiesecretaris:
Pieter Wout Duquesnoy 030-6959716
Website ZEIST.SP.NL

Verslag XXI congres SP
Partijgenoten, het zal jullie niet ontgaan zijn maar op 28
november vond het 21e congres van de SP plaats. Voor de
locatie van het congres was deze keer gekozen voor De
Fabrique in Maarsen. Een oude mengvoederfabriek aan het
Amsterdam-Rijnkanaal. De fabriek is zoveel mogelijk intact
gelaten en het was dan ook bijzonder imposant om onder de
doorgebroken betonnen gewelven (soms wel 2 meter dik) en
het omgebogen betonijzer naar de grote zaal te lopen. Het
was ook een een bijzonder congres, immers Jan Marijnissen
nam afscheid als partijvoorzitter, en...er moest een nieuwe
partijvoorzitter gekozen worden.
Zoals jullie waarschijnlijk al weten mochten er uit de afdeling
Zeist vier afgevaardigden naar het congres. Tijdens de
ledenvergadering in aanloop naar het congres waren er een
vrouw en drie mannen gekozen om deze taak te vervullen.
Jullie hebben ook allemaal een brief gehad om je voorkeur
voor de nieuwe partijvoorzitter kenbaar te maken. Van de 183
leden die de afdeling telt hebben we daar 42 reacties op gehad.
Deze strookjes hebben we laten tellen door Burgemeester
Koos Janssen en de griffier van de gemeente Zeist Johan
Janssen.

werd beloond met een budget om een documentaire te maken
van een onderwerp naar keuze en uiteraard heeft Jan de
Gouden Tomaat opgespeld gekregen.
Naar een voorstelronde van de kandidaten voor het nieuwe
partijbestuur en een aantal sprekers die zich daar over wilden
uitspreken gingen we richting de pauze. Op weg naar de lunch
kregen we de gelegenheid om onze stemkaarten in te leveren,
deze werden in de pauze geteld zodat men na de lunchpauze
ons zou kunnen vertellen hoe het partijbestuur bestuur er uit
zou zien en wie onze nieuwe partijleider zou worden. En
daarna mochten de afgevaardigden zich nog buigen over de
amendementen op de voorgestelde resolutie ' We gaan het
doen!' . Er hing toch wel wat spanning in de zaal want ja wie
werd nu onze nieuwe partijleider, nou ja jullie weten het
inmiddels al wel.
Met nog een muzikale intermezzo van de zanger Jan Rot en en
gezongen bijdrage van de jongeren van Rood hebben wij ons
door de amendementen en moties geworsteld. De dag
eindigde met een vlammende toespraak van Emile, waarna we
nog iets konden drinken zijn we rond half zeven weer
huiswaarts gegaan.
Jan Voogdt

En jawel, zij kwamen inderdaad als Jansen & Jansen inclusief
bolhoed en snor. Uit de telling kwam dat we 2 om 2 mochten
stemmen, dus twee voor Sharon en twee voor Ron. Door
omstandigheden kon een van de congresgangers afgelopen
zaterdag niet mee, de overige congresgangers hebben
besloten om twee stemmen aan Sharon te gunnen en een
stem aan Ron.
Op het congres werd uiteraard eerst op gepaste wijze afscheid
genomen van de zittende partijvoorzitter Jan Marijnissen. Hij

