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Campagne
Provinciale Staten...
Eerste Kamer...
We komen eraan!
Lisette van der Ark
Campagne
coördinator

Campagnetijd. Een enerverende tijd voor actieve PvdAers. Folderen, gesprekken op straat en in de wijk. Het is
een drukke, maar vooral ook leuke tijd. Welke sociaaldemocraat vindt het nu niet leuk om in gesprek te gaan
met mensen die je tegenkomt? Om te horen wat er
belangrijk is in hun leven; waar hun hart sneller van gaat
kloppen; of juist waar ze echt niet tegen kunnen. Zomaar
verhalen horen van wildvreemde mensen op straat.
Normaal gesproken is dat alleen weggelegd voor de Joris
Linssen’s onder ons, maar de komende maanden speelt
Hello Goodbye zich af in Zeist.
Het begon allemaal op een koude januaridag, de 20ste
om precies te zijn. De canvascursus was veelbelovend,
maar had de echte kriebels nog niet weggenomen. Niet
bij mij in ieder geval. Achteraf zijn gesprekken en
contacten met mensen altijd leuk. Maar de eerste folder
die je in de bus gooit, de eerste persoon die je aanspreekt,
de eerste deur waar je aanbelt. Tegen niks zie ik meer op
dan dat. Hoewel… er zijn dingen die ik erger vind. Ik zie
bijvoorbeeld nog meer op tegen vier jaar rechtse
meerderheid in de Eerste Kamer; tegen de aangekondigde
bezuinigingen op het onderwijs; tegen de zoveelste sollicitatiebrief, want ja…het is moeilijk om nu een ‘starter’te
zijn. Dus hoewel ik het lood in mijn schoenen heb, weet

ik dat ik die eerste contacten leg om erger te voorkomen.
En dat ik het tweede gesprek al leuker vind, er bij het
derde gesprek helemaal in kom en uiteindelijk langer op
de markt sta dan ik was ingedeeld.
Zo was het ook met canvassen. Eng… spannend… leuk…
boeiend… intrigerend. In die volgorde bouwt het op, als
het aantal gesprekken dat je gevoerd hebt toeneemt. Na
de canvascursus was het dan ook een kwestie van ‘in het
diepe’. Gewoon de wijk in en aanbellen. In tegenstelling
tot bij flyeren, was de eerste deur gelijk al leuk. We
hadden misschien geluk zulke hartelijke mensen te
treffen, maar de tweede deur was weer raak. Ook hier
warme mensen. Hoewel ze bij beide deuren aangaven
geen PvdA te stemmen, vonden ze het toch leuk dat we
langskwamen met een enquête, omdat zij de moeite die
we namen op betrokkenheid en enthousiasme vonden
duidde. Ze wilden ons daarom graag te woord staan
over hun ervaringen in de wijk.
Iets lastiger werd het later op de avond. Doordat we
vroeg op de avond een canvastraining hadden gehad,
waren we iets later begonnen. Na negen uur merkten we
dat mensen soms niet meer open deden. We hoorden
van de bewoners die dat nog wel deden dat hun buren
dat soms na die tijd niet meer durfden.
Tegelijkertijd hoorden we dat de meeste bewoners die
wij spraken erg enthousiast waren over de Verzetswijk.
Ze vertelde ons dat hun wijk – en vooral hun eigen straat
– gemêleerd is: ouderen, jonge gezinnen en verschillende
etniciteiten. Tegelijkertijd is er een sterke sociale samenhang. Negatieve punten in hun wijk waren volgens sommigen de verkeersveiligheid, hoewel dat het laatste jaar
al verbeterd was. ‘Veiligheidsproblematiek’ werd nauwelijks genoemd.
Van tevoren had ik het idee dat de Verzetswijk een
prettige, rustige wijk is, maar ik had wel iets meer
opmerkingen verwacht over de veiligheid in de directe
omgeving.

Ook dit jaar zijn we weer op de markt te
vinden, zoals op deze foto van vorig jaar.
Behalve Belcour staan we ook in een wijk, met
de eigen Rode Partytent!

WWW.ZEIST.PVDA.NL
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Het canvas-team van
20 januari. Achter de
camera staat Carel de
Wilde. Goede tip:
rode rozen bij elke
afgenomen enquête!

Dat de bewoners hier zelf net anders tegen aan keken,
laat zien waarom canvassen zo goed kan werken: het kan
nieuwe inzichten geven in een wijk. Juist daarom zie ik
uit naar canvassen in andere wijken, om ook daar te
horen wat bewoners er zelf van vinden.
Activiteiten

De komende tijd canvassen we daarom door! Met de
canvassers van de canvascursus hebben we inmiddels
meerder vervolgafspraken gemaakt. Het goede nieuws is
dat we daarbij geen afvallers hebben en dat zich al nieuwe
enthousiastelingen zich hebben gemeld. Ons plan is om
ook na de campagne door te gaan. Langzamerhand
werken we zo aan een beter luisterend oor en een goed
beeld van Zeist en Zeistenaren. Mocht u willen meedoen,
dan kunt u mij bereiken per mail. Canvassen doen we
altijd in tweetallen. De eerste keer wordt een onervaren
canvasser altijd aan een ervaringsdeskundige gekoppeld.
Zo kunt u het rustig leren en blijft het leuk.
De kraam is dit jaar een vuurrode partytent. Het voordeel
daarvan is dat we daarmee mobieler zijn dan de

afgelopen jaren. We staan zaterdag ‘s ochtends in de
wijk en ’s middags op het Belcour. Natuurlijk hebben in
deze campagne maar twee zaterdagen, wat het aantal
wijken dat we kunnen bezoeken beperkt. Maar het is een
begin en in de komende jaren zijn er nog meer
campagnes. Voor de kraam zoeken we overigens altijd
mensen. Van campagnevoerders hebben we er nooit
genoeg. Mocht u zich nog niet hebben opgegeven, maar
zich nu bedenken, dan kan dat dus nog. Ook dit kan via
mij.
Dan het belangrijkste voor deze verkiezingen: een goed
begin ben jezelf! Het belangrijkste dat u daarom op 2
maart kunt doen is stemmen! Een stemadvies mogen we
u niet geven...maar dat komt vast wel goed…

Lisette van der Ark
Campagne coördinator
lvanderark@gmail.com
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Even voorstellen:
Yvon Horsten
Nieuw Zeister gezicht op plaats 11 van lijst
Provinciale Staten verkiezingen
en Milieubeheer (VROM). Van 2004 tot 2009 was ik
regiodirecteur bij Staatsbosbeheer in het westen van het
land. Ook de provincie Utrecht hoorde in die tijd tot
mijn werkgebied. Nu ben ik bezig met mijn laatste baan
met als thema Energiebesparing Gebouwde Omgeving.
Aan het eind van dit jaar hoop ik te gaan genieten van
mijn pre-pensioen.
Sinds 10 jaar ben ik lid van de Partij van de Arbeid. Ik
was sinds mijn studietijd een PvdA stemmer en ben op
enig moment lid geworden. Meer uit solidariteit, niet
om direct actief te worden. Een actief lidmaatschap vond
ik niet verenigbaar met mijn werk als rijksambtenaar. Ik
mijn werkzame leven ben ik namelijk bij veel projecten in
de provincie Utrecht actief betrokken geweest. Ambtelijke
werkzaamheden en politieke activiteiten vond ik slecht
te combineren.

Ik ben Yvon Horsten–van Santen. Ik ben 62 jaar oud
en getrouwd met Jacques Horsten; wij hebben geen
kinderen. Wij wonen sinds 1991 met veel plezier in Zeist.
Ik ben geboren en opgegroeid in Arnhem. Na mijn
middelbare school ben ik naar Wageningen Universiteit
gegaan en ben daar in 1973 afgestudeerd als
landschapsarchitect. Na een aantal jaren gewerkt te
hebben bij mijn vakgroep in Wageningen en bij de
Grontmij in Eindhoven, ben ik in 1986 bij het Rijk
gaan werken. En dat doe ik nog steeds.
Als rijksambtenaar heb ik mij, in verschillende functies,
bezig gehouden met natuur , landschap, cultuurhistorie,
ruimtelijke ordening, milieubeleid voor de landbouw,
etc. Ik durf wel te beweren dat ik het rijksbeleid op die
terreinen goed ken, niet in de laatste plaats omdat ik
actief betrokken was bij het opstellen van dat beleid. Ik
werkte achtereenvolgens bij het ministerie van
Landbouw, Natuur en Voedsel (LNV) en bij het
ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening

WWW.ZEIST.PVDA.NL

Nu mijn pre-pensioen in zicht komt ligt dat anders. Ik
verheug mij erop om mij in de toekomst ,vanuit een
politieke invalshoek, te kunnen bezig houden met de
onderwerpen die er naar mijn mening toe doen. Zo heb
ik mij, in mijn ambtelijke werk, altijd ingezet voor een
mooi landschap en voor natuur in en om de stad waar
mensen kunnen genieten van rust en ruimte. In mijn
huidige baan realiseer ik mij tevens hoe belangrijk het is
dat mensen kunnen wonen in goede woningen die
energiezuinig zijn. Energiekosten maken immers een steeds
groter deel uit van de woonlasten.
Toen enige maanden geleden de oproep van de PvdA
voorbij kwam om je te melden als potentieel lid van
provinciale staten, heb ik een sollicitatiebrief geschreven.
Na een aantal gesprekken gevoerd te hebben was ik zeer
vereerd toen mij door het gewestelijke bestuur plaats 11
op de kandidatenlijst werd toebedeeld. Dat had ik niet
verwacht! Ik realiseer me dat plaats 11 waarschijnlijk
niet zal leiden tot het statenlidmaatschap in Utrecht.
Dat neemt echter niet weg dat ik het voornemen heb om
mij, al is het dan meer op de achtergrond, politiek bezig
te houden met zaken die er toe doen.
Waar ik voor wil gaan zijn voldoende goede en
betaalbare woningen voor iedereen maar dan zodanig
dat er vlak bij die woningen ook nog sprake is van een
mooi landschap en een goede natuur voor mensen.
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Ledenbijeenkomst
17 februari 2011
Beste leden,

Hennie Westbroek (030 6952098) of naar Mart Hage
(030 6953240)

In februari wordt traditioneel de jaarvergadering gehouden. Met het jaarverslag en het financiële verslag
blikken we terug op 2010 en zijn er diverse
(her)benoemingen. We nodigen alle leden en belangstellenden uit om deze bijeenkomst bij te wonen en mee
te discussiëren. De bijeenkomst begint om 20.00 uur
en vindt plaats in ‘t Hollebloc, wijkcentrum De Clomp
in Zeist-West.
De agenda is als volgt:
Opening en cultureel moment.
Jaarverslag 2010 van het bestuur (is meegekomen bij
de “Omslag”).
Financieel verslag 2010.
Bevindingen van de kascontrolecommissie.
(Her)Benoemingen: Afdelingsbestuur, Congresafgevaardigden, Gewestelijke afgevaardigden,
Kascontrolecommissie.
Voortgang campagne Provinciale verkiezingen.
Informatie van de fractie en wethouder.
Mededelingen en ingekomen stukken.
Vaststellen verslag ledenvergadering van 28-10-2010
De landelijke actualiteit
Rondvraag.
Leden die problemen hebben met vervoer kunnen
worden opgehaald en thuis gebracht. Bel daarvoor naar

Toelichting bij punt 5.

Benoeming bestuur:
De huidige bestuursleden zijn allemaal herkiesbaar. Er
is zeker in campagnetijd heel veel te doen. Dus versterking
van het bestuur juichen we toe.
Benoeming congresafgevaardigden:
Jan Reerink stelt zich herkiesbaar als afgevaardigde.
Lisette van der Ark stelt zich herkiesbaar als reserve.
Benoeming afgevaardigden gewest:
Albert van Kuijk heeft dit het afgelopen half jaar gedaan
en wil dit voortzetten. Ook Yvon Horsten is bereid
gevonden gewestelijk afgevaardigde te worden. We zoeken
nog een derde persoon en een reserve.
Benoeming kascontrolecommissie:
Hans Kartman is bereid dit het komend jaar ook te
doen. Van de twee andere leden is het bij het opstellen
van deze uitnodiging nog niet bekend of zij zich
herkiesbaar stellen.
Voor alle benoemingen geldt dat de leden andere leden
kunnen voorstellen. De ledenvergadering beslist.
We hopen weer op veel mensen.
Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur,
Janny van Werkhoven

In Memoriam
Wim van Zomeren
Op 17 januari is Wim van Zomeren overleden. Een moment om bij stil te staan. Wim was een socialist in hart en
nieren met de daarbij behorende principes en meningen. Hij was er altijd voor een ander en heeft voor veel mensen
belangeloos veel betekend. Dit ondanks zijn gezondheidsituatie die al vele, vele jaren niet goed was. Ook heeft hij met
verve gestreden tegen het vele in zijn ogen bestaande onrecht.
De laatste jaren iets minder, maar daarvoor heeft hij veel invloed gehad en een grote rol gespeeld in de sociale
volkshuisvesting. Hij heeft aan de wieg gestaan van het ontstaan van de Kombinatie (toen nog Kombinatie 86) als
gevolg van een herverdeling van het woningbezit tussen de corporaties en het opheffen van het toenmalige Gemeentelijk
Woningbedrijf. Daarnaast heeft hij ook diverse andere publieke functies bekleed, waaronder het voorzitterschap
van zwemvereniging de Watervrienden.
Persoonlijk heb ik ook veel te danken aan Wim. Hij heeft mij in de volkshuisvesting geïntroduceerd, en door er te
zijn als mens, mijn sociaal democratische gevoelens versterkt. Door zijn overlijden verliezen we een goed, integer en
markant mens.
Wij wensen zijn vrouw Miep, zoon Hans-Peter en Sandra heel veel sterkte in deze moeilijke tijd.
Namens de PvdA Zeist, Hans Goorhuis
WWW.ZEIST.PVDA.NL
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Bodes luidt het jaar in
Drukbezochte bijeenkomst gevuld met bespiegelingen, aftrap campagne en voorzitterswissel
Zaterdag 15 januari kwamen ruim 30 leden samen voor
de nieuwjaarsbijeenkomst van de PvdA Zeist. Het jaar
werd feestelijk ingeluid in het BZO-gebouwtje in
Kerckebosch. Bodes de Vries gaf de aftrap, die vanuit
zijn perspectief als wethouder een dwarsdoorsnede van
de politieke stand van zake in Zeist gaf. Onderaan deze
pagina vindt u een korte weergave van zijn speech.
Na Bodes was het de beurt aan campagne coördinator
Lisette van der Ark. De voorbereidingen voor de campagne zijn in volle gang en er staan een aantal mooie,
nieuwe activiteiten op het programma. Zie pagina’s 2 en
3 voor de laatste campagne perikelen en de eerste ervaringen met ‘canvassen’.
Het laatste officiële gedeelte van de bijeenkomst was de
overdracht van de voorzittershamer van Ton Wachter

aan Carel de Wilde. Na 4 jaar voorzitterschap gaat Ton
zich nu volledig richten op zijn functie als fractieassistent.
In deze functie houdt hij zich al sinds medio 2010 bezig
met o.a. de communicatie. Carel heeft zich afgelopen 6
maanden verdiept in de afdeling door gesprekken te
voeren met leden. Op basis daarvan heeft hij een
‘actieplan’ opgesteld, waarmee hij aan de slag wil tijdens
zijn voorzitterschap. Afgelopen december heeft hij deze
al in de ledenvergadering gepresenteerd. Namens de hele
afdeling dus nog één keer: TON, BEDANKT! CAREL,
SUCCES IN DE NIEUWE FUNCTIE!
Geheel volgens Zeister traditie was het eerste rondje na
de vergadering voor de penningmeester. En in het kader
van de nieuwjaarsbijeenkomst ... het tweede rondje ook.

Het jaar van de Bezuinigingen
Het jaar 2011 wordt in Zeist het Jaar van de
Bezuinigingen. Eerst begint een zware bezuinigingsronde
op het programma Wisselspoor binnen de WMO. Begin
april moet bekend worden hoe er vanaf 2012 op dit
programma wordt bezuinigd. Dit staat los van de
plannen van de nieuwe regering Rutte. Het college van
B&W wil voor die bezuinigingen starten met een brede
“Bezuinigingsdialoog”. Het gaat om een bedrag dat vanaf
2013 tot 2015 oploopt van 2,8 miljoen naar 6,2 miljoen
euro. Dit is ongeveer 10% van de kosten die direct
kunnen worden beïnvloed.
Achtergrond WMO bezuiniging

De bezuinigingen in de WMO hebben een andere
achtergrond dan de bezuinigingen die het gevolg zijn van
het regeringsbeleid. Door een nieuwe verdeling van de
WMO gelden over alle gemeenten krijgt Zeist vanaf dit
jaar 1,2 miljoen euro minder te besteden. Ook heeft het
vorige kabinet aan alle gemeenten een korting van 200
miljoen opgelegd. Dat betekent dat Zeist nog eens 0,6
miljoen extra moet inleveren. Samen een bedrag van
1,8 miljoen euro, een bezuiniging van niet minder dan
16%.
Gedeeltelijk is dit eind vorig jaar al opgevangen door de
eigen bijdragen voor huishoudelijke hulp, hulpmiddelen
(zoals scootmobielen) en de vervoerskostenvergoeding

WWW.ZEIST.PVDA.NL

te veranderen. Er resteert nu nog 0,6 à 1,2 miljoen. Dat
geld moet worden gevonden binnen het WMO programma Wisselspoor. Dat is een breed programma met
allerlei projecten en subsidies.
In februari start een gespreksronde met de organisaties
die nu geld ontvangen binnen Wisselspoor. Ook andere
organisaties en organen, zoals de ouderenbonden en de
WMO-raad, zitten aan tafel. In die gesprekken komt
aan de orde wat de gevolgen zijn van het wegvallen van
een Wisselspoorproject, welke alternatieven er zijn en of
er ook andere, creatieve oplossingen zijn.
Bij de Voorjaarnota moet vervolgens het pakket aan
bezuinigingsmaatregelen worden voorgelegd aan de
gemeenteraad. Die gaan dan vanaf 2012 in. Omdat het
college nog een slag om de arm wilde houden wat betreft
de maatschappelijke gevolgen, is de eerdergenoemde
marge van 0,6 miljoen aangehouden. Wordt die niet
binnen de WMO gevonden, dan moet die worden toegevoegd aan de bezuinigingen die bij de Bezuinigingsdialoog aan de orde komen.
Bezuinigingsdialoog

Het college heeft de gemeenteraad voorgesteld voor de
bezuinigingsplannen een beroep te doen op de ideeën,
deskundigheid en creativiteit van personen en organisaties uit de Zeister samenleving. Dit gebeurt in de vorm
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het Witboek. Ook wordt aangegeven wat de maatschappelijke gevolgen van deze voorstellen zijn.
Het college bekijkt de 8 witboeken in hun onderlinge
samenhang, en stelt een voorstel op dat aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. De raad heeft uiteraard
het laatste woord. Per 1 juli van dit jaar moeten de
witboeken gereed zijn. De besluitvorming door de gemeenteraad vindt plaats bij de begroting voor 2012.
Unieke aanpak

Eerst koffie, daarna
de speeches.

van de “Bezuinigingsdialoog”. Er worden 8 themagroepen gevormd, die samen het gehele beleidsterrein van de
gemeente beslaan. Zelf ben ik als portefeuillehouder
betrokken bij de themagroep zorg, welzijn en arbeidsmarktbeleid, maar ook bij de themagroep onderwijs.
De themagroep bestaat uit maximaal 40 personen en
staat onder leiding van een “Chef de Dossier”, een
ambtenaar. De samenstelling van elke themagroep is
breed, om ervoor te zorgen dat alle belangen in de
themagroep vertegenwoordigd zijn. De personele invulling ervan is de taak van de Chef de Dossier, samen met
de portefeuillehouder. De Chef kan personen en organisaties aanzoeken, maar mensen kunnen zichzelf ook
kandidaat stellen om deel te nemen.

Het college heeft gekozen voor een aanpak die waarschijnlijk in Nederland uniek is. Personen en organisaties
worden uitgedaagd om met elkaar tot analysen en
oplossingen te komen. De aanpak is ontleend aan de
Europese Unie. Ook daar moeten geheel verschillende
belangen worden afgewogen. Neem bijvoorbeeld het
beleid m.b.t. de haringstand in de Noordzee. Zowel de
haringvissers als zeebiologen en visverwerkers hebben
Wethouder Bodes de Vries behandeld de WMOportefueuille, waar sterk ingegrepen moet
worden door de bezuinigingen vanuit het Rijk.

Twee fasen

De Bezuinigingsdialoog bestaat uit twee fasen. Eerst
maakt de groep een soort analyse: wat speelt er op dat
gebied, waar gaat het geld heen, wat wordt ermee bereikt,
wat zijn de ontwikkelingen, etc. Het is de bedoeling dat
de groep 3 of 4 bijeenkomsten hieraan wijdt. Het resultaat wordt vastgelegd in een zogenaamd “Groenboek”.
Dit document wordt ter kennisgeving neergelegd bij het
college en de raad. Daarna start de fase, waarbij de
groep nadenkt over de verhouding tussen de gemeenten
en de samenleving (op het betreffende gebied, bijvoorbeeld: onderwijs), welke gemeentelijke taken daaruit
voortvloeien en hoe het beschikbare (nieuwe) budget
daarvoor wordt ingezet. Uitgegaan wordt van een bezuiniging van 10%. Deze voorstellen worden vastgelegd in
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hierbij belangen. Komen deze belanghebbenden er onderling uit, dan kan de Europese Commissie daar niet
meer om heen. En waarom zou de Commissie ook anders
willen, als de direct betrokkenen het met elkaar eens
geworden zijn en de voorgestelde maatregelen, op grond
van de bevindingen, doeltreffend zijn?
Bij deze opzet hangt er veel af van de samenstelling van
de themagroepen, maar ook van de bereidheid van de
deelnemers om met elkaar in overleg te gaan en van hun
vermogen om tot gezamenlijke voorstellen te komen.
Mocht dit toch een te grote opgave blijken zijn, dan
wordt de themagroep van haar taken ontheven. Dat
kan bijvoorbeeld het geval zijn als binnen een themagroep onoverbrugbare tegenstellingen naar voren
komen. Het college gaat dan zelf de bezuinigings-voorstellen op het betreffende gebied voorbereiden. Er is dus
ook een soort ”noodrem” ingebouwd.
Tot zover een overzicht van wat er gaat komen in dit jaar

Dank aan alle leden

van de bezuinigingen. Tenminste, als de raad hiermee
instemt.
Overweging:

bezuinigingen

In de eerste plaats de bezuinigingen vanuit de landelijke
overheid zelf, en hoe wij hiermee als PvdA’ers omgaan.
Het zal duidelijk zijn dat wij het hiermee niet gemakkelijk
hebben. Ze zijn afkomstig van een kabinet waartegen de
partij oppositie voert. In veel opzichten gaat het om
rechts beleid, kijk naar de bezuinigingen bij de sociale
werkvoorziening, arbeidsongeschikte jongeren (Wajong),
de bezuinigingen op de arbeidsintegratie en het einde
van de inburgering in 2014. Daar zijn we tegen.
We moeten niet vergeten dat ook een regering Cohen
sterk had moeten bezuinigen. Al was het bedrag 5 miljard
lager dan nu, het blijft ingrijpend. Verder is niet alles
wat wordt voorgesteld, treurnis en ellende. Er zitten ook
goede elementen in het nieuwe regeringsbeleid, zoals het
komen tot één regeling voor groepen “aan de maat-

Het was voor mij bijzonder om afscheid te nemen als
voorzitter van de afdeling Zeist.
Ik mocht deze functie vervullen vanaf juni 2006. Het
waren jaren waarin er veel gebeurde. We werden de
grootste partij binnen de coalitie, we moesten drie
verkiezingscampagnes organiseren, er scheidde zich een
fractielid af. Zo maar een willekeurige greep.
Het bestuur had daarnaast de ambitie de samenwerking
binnen de afdeling te versterken en het aantal actieve
leden te vergroten.
Wanneer ik terugkijk, zie ik spannende momenten, maar
kan ik ook vaststellen dat het positieve steeds meer is
gaan overheersen. Daarvoor bedank ik iedereen van
harte!
Het is voor het nieuwe bestuur ook een goede basis om
samen met iedereen verder te bouwen.
Het Gewest organiseert ieder jaar de verkiezing van de
beste afdeling van de provincie.
Als we zo door gaan moesten we eind 2011 maar eens
aan de competitie mee doen, dan maken we een goede
kans!
Ton Wachter

WWW.ZEIST.PVDA.NL
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De oude voorzitter,
Ton Wachter (rechts),
toast met de nieuwe
voorzitter, Carel de
Wilde (links).

schappelijke onderkant”. Het loslaten van allerlei schotten
en schotjes tussen regelingen is een goede zaak.
Wat ook belangrijk is: vorig jaar hebben we in ons eigen
coalitieakkoord vastgelegd dat er niet wordt bezuinigd
op de minima, de zorgvoorzieningen binnen de WMO,
de toegankelijkheid en op de kleinere subsidies. Dat geeft
bescherming aan zwakkere groepen in onze gemeente.
Laten we tenslotte niet vergeten dat de uitgangspositie
van de gemeente Zeist financieel redelijk gunstig is ten
opzichte van veel andere gemeenten. Dat komt door de
besparingen die het gevolg waren van een eerdere organisatieverandering binnen het ambtelijk apparaat, het
project “Op weg naar de kern”. Onze vorige wethou-der
Albert van Kuijk was hiervoor de eerst verantwoordelijke. Ook telt mee dat onze fractie zich steeds heeft ingezet
voor een financieel gezonde gemeentelijke huishouding.
Ook hiervan plukken we nu de vruchten.
En tenslotte: het is een voordeel dat we deel uitmaken
van het college, zodat we aan het begin van de besluitvorming zitten. Al maakt dat tegelijk kwetsbaar, want
iedere bezuiniging heeft natuurlijk ook gevolgen.
Overweging: relatie tussen politiek en
samenleving

In de tweede plaats wordt bij de interactieve aanpak van
de Bezuinigingsdialoog de relatie tussen politiek en
samenleving aan de orde gesteld. Een beetje provocerend
gezegd: maakt de samenleving de dienst uit en volgt de
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politiek, of hoort de politiek weliswaar naar de samenleving te luisteren maar maakt zij, als gekozen volksvertegenwoordiging, haar eigen legitieme afwegingen? Critici
kunnen vragen stellen zoals: Wat is inbreng vanuit de
samenleving waard, als de politiek toch andere besluiten
kan nemen? Of, aan de andere kant: loopt de politiek
niet weg voor haar eigen verantwoordelijkheid door de
bezuinigingsplannen als het ware uit te besteden aan
themagroepen?
Dit is een interessante discussie die niet alleen binnen de
raad, maar ook binnen onze eigen gelederen wordt
gevoerd. In het collegevoorstel ligt in ieder geval besloten
dat het allemaal begint (de opdracht) én eindigt bij de
gemeenteraad, het democratisch gekozen orgaan. Ook
zullen de wethouders hun visie mogen meegeven aan een
themagroep, en kunnen zij de discussies bijwonen. Maar
dat neemt niet weg dat tussentijds de dialoog binnen de
themagroep alle ruimte moet krijgen en dat de witboeken
het verdienen om zeer serieus te worden genomen.
Overweging:
leid?

compensatie

regeringsbe-

In de derde plaats heeft het college voorgesteld om de
regeringsbezuinigingen op het gebied van de sociale zekerheid voor de helft op te vangen binnen de sociale
zekerheid. De andere helft wordt opgebracht door extra
te bezuinigen binnen de overige thema’s. Dit betekent
dat extra bezuinigingen op bijvoorbeeld verkeer, cultuur,
wonen en onderwijs ervoor zorgen dat binnen de sociale
zekerheid minder hoeft te worden bezuinigd. De helft
van het bezuinigingsbedrag (2,3 miljoen euro) blijft
daardoor beschikbaar voor compenserende
maatregelen.
Dit voorstel heeft geleid tot zware discussies binnen de
coalitie. De VVD stelt zich op het standpunt dat het
regeringsbeleid voor de volle 100% binnen de sociale
zekerheid moet worden doorvertaald. Of dat tenminste
uit een analyse van de maatschappelijke effecten moet
blijken dát er moet worden gecompenseerd. Wij zijn
juist ingenomen met dit voorstel, omdat de harde kanten
van de regeringsbezuinigingen kunnen worden verzacht.
Op de achtergrond speelt bovendien mee dat het nog
niet precies bekend is wat de gevolgen zijn. Maak je nu
compensatie niet mogelijk, dan lukt dat nooit meer,
omdat de themagroepen immers met een andere
taakstelling aan de slag zijn gegaan.
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Het is op dit moment nog niet bekend hoe dit zal aflopen. Op 25 januari besluit de gemeenteraad over de
totale aanpak van de bezuinigingen.
Conclusies

Napraten bij de afslui-tende borrel van de
nieuwjaarsbijeenkomst.
Inschrijven voor de canvasavond van 20
januari, een methode die in Zeist weer ingezet
wordt tijdens de verkiezingen voor de PS.

In de eerste plaats is bezuinigen nooit gemakkelijk en je
wint er ook geen populariteitsprijs mee. Dat geldt voor
de WMO, dat geldt ook voor de Bezuinigingsdialoog
daarna. Gelukkig is de uitgangspositie in Zeist, ook
partijpolitiek gezien, niet ongunstig. Daarnaast zitten er
ook goede elementen in de plannen van het kabinet,
vooral het laten wegvallen van schotten tussen regelingen,
al blijven de kwalijke kanten overheersen.
De bezuinigingsdialoog doet een groot beroep op mensen
en organisaties uit de Zeister samenleving. Dat is echt
“Dichterbij”, zoals het coalitieakkoord heet. Onder de
voorwaarde dat de groepen breed zijn samengesteld, is
het de uitdaging binnen een themagroep om met elkaar
op zoek te gaan naar invalshoeken, analyses en
oplossingen. Daarvoor wordt de ruimte geboden. Ik
ben erg benieuwd naar de resultaten.
Er is in dit proces geen plaats voor borrelpraat en het
lanceren van gemakkelijke “oplossingen”, in de trant van
“laten ze het dure nieuwe gemeentehuis maar niet bouwen”, want dat is aantoonbaar onjuist. Het zijn in mijn
ogen excuses om maar niet te hoeven denken aan echte
oplossingen.
Kansen

Er liggen ook kansen om de bestaande situatie eens goed
en fris onder de loep te nemen, om bestaande praktijken
en ingeslopen routines te veranderen. Dat is ook eigen
aan de PvdA. Wij zijn geen conservatieve partij. Ook in
Zeist kan het soms anders en beter. Bijvoorbeeld in zorg,
welzijn, en arbeidsmarktbeleid kan door ontschotting
en samenwerking meer worden bereikt dan nu.
Ik ga daarom met vertrouwen het nieuwe jaar in. Twee
gedachten zijn daarbij voor mij belangrijk. De eerste
luidt: “kwetsbare groepen moeten worden ontzien”.
Natuurlijk, dat spreekt vanzelf. Maar tegelijk realiseer ik
mij steeds meer: “De veerkracht van mensen is groot,
groter dan we soms denken”. Dankzij de mensen zelf en
dankzij hun omgeving, en misschien ook een beetje
dankzij de gemeente. En niet te vergeten: dankzij
vrijwilligers, want dit jaar is ook het Jaar van het
Vrijwilligerswerk.
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De structuurvisie:
de stand van zaken
Wil Barten
Raadslid

Al bijna 2 jaar zijn we in Zeist bezig om een nieuwe
structuurvisie op te stellen. In de Omslag is daar ook al
eerder over geschreven. De nieuwe structuurvisie komt
tot stand door middel van een interactief proces. Heel
veel inwoners van Zeist hebben deelgenomen aan de
verschillende “deelsessies” over bij voorbeeld bouwen en
wonen, over verkeer of over het groen in Zeist. Ook in
de plaatselijke media heeft u regelmatig uitnodigingen
gezien om aan de discussies deel te nemen. Veel mensen
hebben dat ook gedaan. Dit resulteerde in de conceptstructuurvisie.
Het college heeft op 12 oktober 2010 de nota van
beantwoording vastgesteld. In deze nota staan de
antwoorden op de inspraakreacties. De inspraakreacties
hebben geleid tot aanpassingen in de conceptstructuurvisie. Daarna zijn we het traject “Ronde Tafel”,
Debat en Raadsbesluit ingegaan. Maar al voor de Ronde
Tafel kwamen er reacties binnen bij de raadsleden van
personen en groeperingen die weliswaar aan het hele
traject deelgenomen hadden, maar die nu met het
uiteindelijke resultaat niet tevreden waren. Tijdens de
Ronde Tafel bleek dat nog voor meer organisaties te
gelden.

De insteek van de fractie van de PvdA is altijd geweest dat
er voor de nieuwe structuurvisie zo veel mogelijk draagvlak
moest bestaan bij de bevolking van Zeist. Er ontstond
dus voor ons een moeilijke situatie. Moesten we gewoon
doorgaan met het Debat en de Raadsvergadering of
bestond de mogelijkheid om met de betrokkenen nog
eens te praten over de geschilpunten?
Uiteindelijk hebben drie collegepartijen, PvdA, Groen
Links en D66 samen met de SP besloten een
dialoogavond te organiseren om vast te stellen of de
structuurvisie zoals die er nu ligt voldoet aan de
kernwaarden zoals die eerder vastgelegd zijn: ‘natuur en
landschap’, ‘cultuurhistorie’, ‘duurzaam en zorgzaam’
en ‘de vijf kernen met een eigen identiteit’.
Donderdag 20 januari zijn we bij elkaar gekomen en
hebben we goed naar elkaar geluisterd. Alle bijdragen
zijn genoteerd en er wordt een verslag van opgesteld. Op
dit moment is nog niet duidelijk wat de uitkomst van
deze bijeenkomst is, wel hebben we vastgesteld dat het
heel goed is om in dit soort situaties met z’n allen rond
de tafel te gaan zitten om open en eerlijk met elkaar te
spreken.

Proost, op een goed
2011 en een mooie
verkiezingsuitslag!
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Het doen en laten van het
Bestuur Regio Utrecht
Cor van Liempde
Raadslid

Enkele Omslagen terug heb ik u geïnformeerd over het BRU (Bestuur Regio Utrecht),
waar ook Zeist deel van uitmaakt. Ik heb u toen meer in het bijzonder geïnformeerd
over een belangrijk beleidsveld van het BRU: het openbaar vervoer en over de discussie om de tram, die vanuit Utrecht wordt doorgetrokken naar de Uithof, nog verder
door te trekken naar Mooi Zeist en eventueel ook naar het station Driebergen-Zeist.

Deze keer een artikel over andere ook voor Zeist
belangrijike activiteiten van het BRU. Deze activitei-ten
worden nader aangeduid in de Regionale Agenda voor
de periode tot 2014 waaraan door het BRU momenteel
wordt gewerkt.

Ruimtelijke

Bestaansrecht BRU

Wonen

Maar eerst een paar opmerkingen over het be-staansrecht
van het BRU. Volgens het huidige regeerakkoord wil de
regering de WGR+ regio’s (zoals het BRU) opheffen.
(WGR staat voor Wet Gemeenschappelijke Regelingen
en die plus slaat op extra wettelijke taken). Naar mijn
mening is dit een verkeerd plan. Het BRU functioneert
de laatste jaren prima als vorm van verlengd lokaal
bestuur. En wie belet gemeenten om uit vrije wil op
bepaalde beleidsterreinen met een bovenlokaal karakter
samen te werken?

Het BRU bemoeit zich met de spreiding van het aantal
nieuwbouwwoningen in de regio en met de verhouding
tussen goedkope woningen en duur-dere huur- en
koopwoningen. Met de deelnemende gemeenten en
woningbouwverenigingen vindt nauwe afstemming
plaats. Op dit moment is het van groot belang om de
woningmarkt die door de crisis is ingestort weer op gang
te krijgen. Een extra moeilijkheid vormen de nieuwe
Europese regels over de toewijzing van goedkopere
huurwoningen. Die kunnen er toe leiden dat woningzoekenden met een laag middeninkomen (tussen E
33.614 en E 45.000) nauwelijks nog aan een huurwoning kunnen komen. In juni van dit jaar wordt
hierover in het Algemeen Bestuur van het BRU verder
gesproken. Ook voor Zeist belangrijke activiteiten in de
komende periode zijn het tegengaan van scheef-wonen
en het bevorderen van doorstroming.

Openbaar Vervoer: tram, bus, regiotaxi

De visie van het BRU wordt op 10 maart a.s. met de
Zeister gemeenteraad besproken. Naast de tram zijn ook
van groot belang het treinvervoer (Driebergen-Zeist
intercitystation?), het busvervoer (goede bediening van
de wijken en buurtschappen) en de regiotaxi (belangrijk
voor ouderen).

Economische
Wegen en verkeer

Een goede bereikbaarheid van de regio en een goede
doorstroming van het wegverkeer zijn erg belangrijk. In
de BRU-stukken wordt tot nu toe de komende
verbreding van de A28 onderbelicht. Zeist heeft daar
expliciet aandacht voor gevraagd. Een discussiepunt
vormt verder de fietsverbinding tussen Zeist-West (Lage
Grond) en de Uithof. De Zeister gemeenteraad is tegen
een nieuw fietspad door dit kwetsbare gebied, maar wil
wel dat het bestaande fietspad verbeterd wordt.
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De taken van het BRU op dit gebied zijn beperkt. In de
komende tijd worden voor de periode tot 2020 nieuwe
afspraken gemaakt over binnenstedelijke en sociale
woningbouw, werklocaties en infrastructuur.

Zaken

Voor dit taakgebied zijn de doelen in de komende periode:
versterking van het economisch profiel van de regio, een
vitale kantorenmarkt, een vol-doende aanbod van
bedrijfsterreinen en herstruc-turering van terreinen.
Door Zeist is aandacht gevraagd voor een goede afstemming van bedrijfs-terreinen op de behoefte van onze
eigen beroeps-bevolking.
U ziet: het BRU is niet zo maar een gespreksclubje. Als
we in Zeist goed meedraaien en mogelijkheden goed
benutten kunnen we ook in de komende jaren veel plezier
van het BRU hebben.
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Wie, wanneer
wat, waar?
Namen en telefoonnummers
Bestuur
PvdA-Zeist

Carel de Wilde (voorzitter)

030 6917109
of 06 51525199
Andre Plancius (vice-voorzitter)
030 2545295
Janny van Werkhoven (1e secretaris) 030 6914239
Fatiha Boudabouze (2e secretaris)
06 84174653
Hennie Westbroek (penningmeester) 030 6952098
Mart Hage (ledenconsulente)
030 6953240
Gerard van Rootselaar*
030 6950287
* Contactpersoon bestuur bij de fractie
Secretariaat: Steynlaan 95B, 3701 ED Zeist
jvanwerkhoven@planet.nl

PvdA-wethouder
Fractie PvdA-Zeist

Bodes de Vries

Data
Februari 2011

17 Ledenvergadering 20.00u
Maart 2011

01
03
08
14
15
17
22
24
29
31

Daad en Ronde Tafel 19.30u
Raad en Ronde Tafel 19.30u
Fractievergadering 20.00u
Bestuursvergadering 20.00u
Raad Inloop en Debat 19.30u
Raad Inloop en Debat 19.30u
Fractievergadering 20.30u
Ledenvergadering 20.00u
Raad en Ronde Tafel 19.30u
Raad en Ronde Tafel 19.30u

06 51259588; 030 2283082
bj.de.vries@zeist.nl

Wil Barten

030 6956605
wil.barten@sonnenberg.demon.nl
Ans van Gelder
06 51436899; 030 6911077
acm.vangelder@hetnet.nl
Hans Goorhuis (secr.) 06 53436488; 030 6951384
h.goorhuis@casema.nl
Cor van Liempde (pl.vz.)06 14839332; 030 6951225
corvliempde@ziggo.nl
Karst Schuring (vz.)
030 6951563
karst.schuring@ziggo.nl
Ton Wachter (fr.ass.)

030 6956605
ton.wachter@xs4all.nl

Ledenoverzicht
Binnengekomen uit andere afdeling

J. Peek; W. de Vrij
Bedankt

A. Jacobs-Jansen; S. Jurg-Smith
Leden januari 2011: 252
Adressen bekend bij Mart Hage.

COLOFON
Afgevaardigden
Congres
Gewest

Gironummer

Jan Reerink, Lisette van der Ark (reserve)
Atie de Zwart, Simon van Midden, Albert van Kuijk
Reserve: Ton Wachter

Donaties zijn welkom op gironummer 4448280 tnv
PvdA afdeling Zeist, Brugakker 58-17 in Zeist.

Deadline volgende Omslag
18 februari 2010

Omslag is het afdelingsblad van de afdeling
Zeist van de Partij van de Arbeid. Het blad
verschijnt ongeveer acht keer per jaar en wordt
bezorgd bij alle leden van de afdeling Zeist.
Onder de gemeente Zeist vallen ook Austerlitz,
Bosch en Duin, Den Dolder en Huis ter Heide.
Redactie
Ronald Harting (eindredacteur)
Bezorging
André Plancius 030-2545295
Redactieadres 030-2218464 / 06-14807942
Willem Arntszlaan 12, 3734 EG, Den Dolder
Kopij bij voorkeur via email
ronald.harting@gmail.com
WWW.ZEIST.PVDA.NL
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Oude Plannen
Ton Wachter
Fractieassistent

Eeuwenlang was er met kunst geen droog brood te verdienen. Maar hoe hongeriger in
vorige eeuwen een schilder was, des te groter de kans dat hij heden ten dage in het
museum hangt. Van de componisten konden er een paar wel overleven, maar velen
overleden te vroeg aan besmettelijke ziektes, als ze niet eerder al geestesziek in de
Rijn waren gesprongen.

De staatssecretaris en de PVV willen gewoon de kunst
weer op oudvaderlands niveau brengen, waarom heeft
niemand dat door? Een beperkt aantal gedreven
artiesten, bij voorkeur armlastig, produceert mooie
dingen voor het Gooi en de grachtengordel. De rest van
hat land doet het met cultuur uit de muur: Veronica en
soortgenoten.

En dan de scholen, het was nog niet zo lang geleden
helemaal mis met het voortgezet onderwijs, verzekerde
iedereen die er verstand van had. Sinds 2000 gaat het
een stuk beter. Of toch niet? We moeten met spoed aan
een wéér een nieuw plan. We moeten naar overzichtelijke,
degelijke scholen, vindt de minister. Wel, dat kan ze snel
voor elkaar hebben. De modellen van eind vorige eeuw
liggen nog voor het grijpen.

Ik heb een prima tip!
U kent waarschijnlijk wel Joseph Haydn. Die kon er in
de 18-de eeuw als musicus goed van komen omdat hij
een sponsor had. De maestro woonde in een bekend
Oostenrijks wijngebied, een deel van zijn salaris werd
uitgekeerd in wijn. Als hij opslag kreeg, werd het vat
gewoon groter.
Waarom komt een vernieuwer als Zijlstra daar niet op?
Wij hebben toch Heineken, Bols en Grolsch? Als onze
musici en kunstenaars naast hun basissalaris regelmatig
een vat krijgen aangereikt, dan schept dat nieuwe
mogelijkheden! Een drinkkeet in den lande, een klein
café met rookvergunning, vul maar in.

E-mailadressen gevraagd!
Aan die leden van wie het email adres nog niet bekend is bij ons leden
wordt verzocht of zij hun email adres bekend willen maken door een
email te sturen naar Mart Hage :
mhage@casema.nl
U kunt zich natuurlijk aanmelden bij “Mijn PvdA” op de website
www.PvdA.nl
Het bestuur is namelijk van plan om in de toekomst in de
correspondentie (Omslag, verslagen, plannen, uitnodigingen) met de
leden meer met email te werken in plaats van met verstuurd of bezorgd
papier. De reden hiervoor is dat die sneller, goedkoper, in kleur en
milieuvriendelijker kan worden uitgevoerd.
Van bijna tweederde deel van de leden is het email adres bekend. Zij
krijgen al regelmatig emails van het partijbureau in Amsterdam of het
gewest. Voor hen geldt dit verzoek niet.
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De PVV wil Iran preventief te lijf, want het zit daar vol
met Islamieten van de ergste soort. Dat heeft het
gerenommeerde kamerlid Kortenoeven uitgezocht en die
is specialist Golfstaten.
Is oproepen tot oorlog nieuwe politiek? Niet echt, ook
nu ligt de oplossing in het verleden: vermoedelijk heeft
Wilders zijn heldere blik laten vallen op de Kruistochten!
Zoiets moet je natuurlijk goed regelen. Eerst gulle gevers
zoeken. Vervolgens alle vrijwilligers verzamelen op een
groot plein in het hart van Nederland om te luisteren
naar een motiverende toespraak door de minister van
Oorlog. En dan op pad. Onze vliegtuigen staan in
meerderheid defect aan de grond. Over land is te ver en
te lastig, dat ging in de Middeleeuwen goed mis. Maar
inschepen is een prima vaderlandse oplossing. Ik vind
dat de partijleider zelf mee moet, als maarschalk of zo.
Met windbestendig haardos staat hij op de voorplecht
van het fregat, geflankeerd door de gebruikelijke
kleerkasten. Ze treffen de Iraanse steden verlaten aan,
iedereen is de woestijn in gevlucht. Het is duidelijk,
Wilders wordt wereldwijd gevreesd.
Thuis heeft een kunstenaar weer een half jaar te eten: er
moet een bronzen standbeeld worden geplaatst aan de
oevers van de Maas. Geert, met de blik naar het Oosten,
nadenkend over de geschiedenis.
Zie ook:
www.zeist.pvda.nl/weblogs

