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Uitslag raadsverkiezingen
teleurstellend
Karst Schuring
Fractievoorzitter

De PvdA heeft een groot verlies geleden. Dat is slikken
voor ons en is voor onze partij een grote teleurstelling.
De PvdA staat landelijk en lokaal voor de noodzaak te
reflecteren op deze verkiezingsuitslag. Dat zal ons enige
tijd kosten, maar is voor de PvdA, als doorgaans grotere
speler in de overigens steeds wisselende politieke verhoudingen van belang. We moeten hiervan leren.
De PvdA is in Zeist bij deze verkiezingen gehalveerd in
haar traditionele wijken (Zeist-West, Vollenhove/Staatsliedenkwartier, Verzetswijk/Indische Buurt, Den Dolder
Noord) en in wijken met veel ouderenvoorzieningen.
Daarnaast daalt de opkomst in alle wijken waar de PvdA
traditioneel sterk is, terwijl deze in andere wijken (waar
de VVD sterk is) zelfs stijgt. Een voorbeeld: aan de ene
zijde van het Sanatoriumbos (de Dichterswijk) stemt
75%, aan de andere zijde (Vollenhove) stemt slechts 25%.
Over die tweedeling kunnen we ons alleen maar grote
zorgen maken en daarin ligt een opdracht voor de PvdA.
Het enige lichtpuntje is Austerlitz. Daar is de PvdA zelfs
vooruit gegaan met dank aan Frits Dimmendaal.
Maar de conclusies zijn hard: We zijn niet in staat geweest
de landelijke trend te keren en we zijn niet in staat geweest
de opkomst in onze traditionele wijken op peil te houden.
De PvdA verwierf bij deze verkiezingen drie zetels; de
laatste zetel dankzij de lijstverbinding met GroenLinks.
Zo klein is de PvdA en haar voorganger, de SDAP, sinds
de Eerste Wereldoorlog niet meer geweest in de Zeister
gemeenteraad. En dat is diep slikken.
Niet in het college B&W

Ofschoon het met drie zetels niet meteen voor de hand
ligt stond de PvdA open voor gesprekken over deelname
aan het college. Ondanks onze kleinere fractie hebben
en houden we nog veel kwaliteit op het gebied van
wonen, zorg en financiën. De PvdA heeft de afgelopen
jaren bovendien een verbindende rol gespeeld in de Zeister
politiek. Daarnaast is dit het jaar van de transities van
de zorg. Alles is gericht op 1 januari; een uiterst belangrijke datum voor alle gemeenten. Continuïteit in de
voorbereidingen is van groot belang en met Bodes de
Vries had de PvdA een wethouderskandidaat, die ingewerkt is en wiens deskundigheid en inzet breed wordt
gewaardeerd. “Als partijen die kwaliteiten van de PvdAfractie belangrijk blijven vinden, zal de PvdA die verant-
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woordelijkheid blijven nemen”, aldus Karst Schuring in
het debat over de uitslag van de verkiezingen in de
gemeenteraad van 24 maart.
Dat bleek niet zo. De VVD en D66 zijn als grootste
partijen gaan praten met CDA en Seijst.Nu en zij zijn er
– naar verluidt – snel uitgekomen. Samen hebben zij de
grootst mogelijk meerderheid in de raad. De PvdA is
niet in beeld geweest. “Als jullie nou 4 zetels hadden, dan
hadden we misschien zaken kunnen doen”, zo zei de
VVD. Ook bij D66 was de PvdA niet in beeld; hun
eerste keus was GroenLinks. Dus voor het eerst sinds
1983 is de PvdA niet meer vertegenwoordigd in het college
in Zeist.
Dus de oppositie

Dit betekent dat de PvdA de komende jaren in de
oppositie haar werk zal doen. De PvdA zal deze rol op
een constructieve, maar ook kritische wijze oppakken.
Waarbij we vooral zullen opkomen voor mensen met
een klein inkomen. Voor sociale woningbouw, een zekere
zorg en voor het creëren van banen en stageplekken. Het
authentieke PvdA-verhaal.
Over de precieze invulling van die oppositie zullen we de
komende tijd veel spreken met de leden, we zullen er mee
moeten experimenteren en leren. In de allereerste plaats
zullen we het nieuwe coalitieakkoord van VVD, D66,
CDA en Seijst.Nu beoordelen en analyseren en de
gevolgen in beeld brengen. En bouwen aan een sterke
PvdA in 2018. Die campagne is nu al begonnen.
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16 jaar Raad - een terublik

Wil Barten
Scheidend Raadslid

Na 4 perioden in de raad wil ik toch even terugkijken. Ik
heb, denk ik, na zo’n lange tijd een aardig goed overzicht
gekregen, hoe de lokale democratie functioneert en wat
je als fractie in een coalitie kunt bereiken.
Atie de Zwart heeft me destijds overgehaald om me
kandidaat te stellen, het was de tijd dat er nog
vrouwengroepen in de PvdA bestonden! Ze heeft me
ook wel gewaarschuwd, verwacht niet te veel resultaat
van al je inspanningen, maar dat had ik eigenlijk in mijn
nabije omgeving al goed gezien.
Al die jaren heb ik het raadswerk met veel plezier gedaan.
En waarom? Daar zijn wel een aantal redenen voor te
geven. Politiek is veelzijdig. Politiek is mensenwerk. Politiek
is emotie. Politiek is nieuwsgierig zijn. Politiek is vooral
samenwerken met mensen waar je het helemaal niet mee
eens bent. Goed omgaan met teleurstellingen. Tevreden
zijn met het bereikte resultaat, ondanks het feit dat je
ergens erg veel moeite en tijd en energie in hebt gestoken
en het doel toch niet helemaal is gehaald.
Er is heel erg veel gebeurd in de afgelopen jaren. Als ik
voor mezelf een paar hoogtepunten zou moeten noemen
zou een daarvan bijvoorbeeld de vernieuwing van het
Kerckebosch zijn, een prachtig plan om voor de bewoners
nieuwe betaalbare woningen te realiseren. De werkelijkheid blijkt nu helaas toch wat minder rooskleurig.
Verder het plan voor de Vogelwijk, ook een kroonjuweel
van de PvdA. Het is in de loop van de tijd ook wat
beschadigd, maar we weten dat dit juweel binnenkort
echt gaat stralen. En dan de herstructurering van winkelcentrum De Clomp. Door de lange procedure die aan
het vaststellen van het bestemmingsplan voorafging en
uiteindelijk het met alle partijen bereikte resultaat. Het
was een hoogtepunt, maar door de economische recessie
en de recente ontploffing is het toch een beetje een
hoofdpijndossier geworden. Ik hoop dat er voor de
bewoners en de winkeliers van Zeist-West over een paar
jaar toch een goed functionerend winkelcentrum staat.
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Ook de Structuurvisie, het groenstructuurplan en Hart
van de Heuvelrug. Plannen als de golfbaan, het afkoppelplan, het bomenplan, de luchtnota, Sonnehaert, het
GVVP, het Sanatoriumbos, het Zomerkwartier, de
bomennota en de woonvisie. Ik heb ze allemaal weer
langs zien komen bij het opruimen van mijn archief de
afgelopen tijd.
De dieptepunten van de afgelopen jaren heb ik denk ik
wel een beetje verdrongen, of het waren er eenvoudigweg
niet zo veel. Al denk ik nog wel met afschuw terug aan
het tot stand komen van de bouwvisie. Dat heeft wel
heel erg veel tijd en ellende gekost. En het betaald parkeren
in Zeist. Iedere keer een nieuw plan en nooit een echte
oplossing voor een probleem dat velen als gigantisch
beschouwen. Maar dat anderen, die niet per se op zaterdag tussen 11 en 4 uur in het centrum willen parkeren,
niet kennen.
En dan nog iets anders. De overgang van monisme naar
dualisme.
Het dualisme was bedoeld om inwoners meer bij het
gemeentelijke beleid te betrekken. Minder vergaderen en
meer naar buiten, meer de burgers spreken. Elders
vergaderen, de wijken in, de burgers bij alles betrekken.
Het is weerbarstig gebleken. Raadsleden vinden het als
nog steeds nodig om veel tijd op het gemeentehuis door
te brengen. En gewone mensen blijken in de praktijk
ook lastiger bij zaken te betrekken dan je zou wensen.
Behalve natuurlijk als er iets staat te gebeuren in de eigen
wijk. Daar kan dus nog wel wat verbeteren.
Een andere grote verandering werd gerealiseerd in het
vergadersysteem van de raad. Van commissie, waar je je
als raadslid onbelemmerd kon uiten naar een Ronde
Tafel, waar je alleen maar vragen mocht stellen en politieke uitingen verboden zijn. Dat moet je als politicus
eigenlijk niet willen, vergaderen zonder vrijuit te kunnen
spreken, zonder een mening te kunnen geven. Eigenlijk
zonde van de tijd.
In het debat worden meestal de messen geslepen, maar
pas in de raadsvergadering komen alle kaarten op tafel.
Dat is op zijn minst inefficiënt.
Naar mijn idee heeft het huidige vergadersysteem zijn
tijd gehad. Het is tijd voor een nieuwe benadering,
waarbij heel goed gekeken moet worden naar de veranvervolg onderaan pagina 6
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Week 12
Gijs Wildeman

Zaterdag 15 maart zijn we in Zeist met veel PvdA’ers
actief o.a. op winkelcentrum Belcour, alle andere partijen
zijn er ook. Er is kleur en muziek. Ook ons slingerlied
zingen we weer nu met accordeonbegeleiding van Erie
Merkus. De rozen vinden grif aftrek. De mensen zijn
aardig, dat moet toch een goede uitslag geven.
Op zondag 16 maart begint week 12. Karst Schuring
onze lijsttrekker is nog actief in kerk en moskee. PvdA
wethouder Bodes de Vries neemt Marleen Barth de
fractievoorzitter van de Eerste Kamer mee in de zorg op
Heerewegen en Bovenwegen waar directeur Moniek van
Jaarsveld de praktijk laat zien. Maandag even geen verkiezingskoorts. Wel koorts van een kaakoperatie die ik
onderga en de rest van de week houd ik daar knap last
van. Ook word ik een beetje misselijk van de spotjes van
Diederik Samsom voor de radio. Te vaak, te zelfverzekerd,
dat gaat niet helpen. Er wordt natuurlijk wel massaal
gefolderd. Dinsdagavond is de verkiezingswinkel in Zeist
open. Voor de nog twijfelende kiezer. Die kiezer is er
trouwens niet, maar wel alle partijen en met een glaasje
wordt het nog gezellig.
Op woensdag 19 maart moet het gebeuren. Heel vroeg
ben ik in Den Dolder waar ik voorzitter ben van het
stembureau. Als eerste breng ik mijn stem uit, staan we
toch even bovenaan. Het loopt de hele dag door. Wethouder Bodes de Vries die hier
komt stemmen zetten we
prominent op de foto net zoals
in Frankrijk. Het is een lange zit
en we zijn blij als we om 21.00
uur kunnen gaan tellen. Met
het tellen merk ik al dat we het
flink voor de kiezen krijgen. Om
23.30 uur ben ik in het gemeentehuis met de uitslag van
mijn bureau. Volop feest en
leed. Feest voor de VVD die
tegen de landelijke trend in een
zetel gewonnen hebben. Leed
omdat wij de PvdA 7% verloren hebben.Met mazzel houden
we drie zetels van de vijf. Acht
jaar geleden waren het er nog
8. Tot overmaat van ramp moe-
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ten de stemmen van mijn bu-reau overgeteld worden.
Een fout in de optelling. Eén naam vergeten, gelukkig
stond die wel op het kladje. Nee, de uitslag veranderde
niet. Maar hier door kan ik mijn verdriet te weinig delen
met partijgenoten. Om 2.30 uur ben ik thuis. In het
donker nog naar de TV kijken met een glaasje witte
wijn. Je wordt er niet vrolijk van.
Donderdagmorgen word ik wakker met een fikse kater
maar niet van de drank. ’s Middags ga ik naar de opening
van ‘Senioren Service punt Zeist-Oost. Bodes de Vries
opent het. Wat een goeie wethouder hoor ik veel zeggen.
Heeft u op hem gestemd? Nee, dat niet! In de avond
hebben we ledenvergadering, Het heeft iets van gedeelde
smart is halve smart, Wat hebben we fout gedaan? Een
lijst met te oude mensen? In elk geval te weinig vrouwen.
Hebben de dialogen nut gehad? Hadden we een plaatselijk issue moeten nemen net zo als de VVD om te kunnen
scoren? Uithuilen en opnieuw beginnen.
Vrijdag krijgen we via de mail nog weer eens een brief
van twee kantjes van Diederik Samsom. Een soort dank
je wel voor de inzet en kop op en doorgaan, aan jou
heeft het niet gelegen. Ja ja, wat heb ik er aan? Oud
politicus Wim Aantjes laat fijntjes via twitter weten, dat
PvdA wethouders opstappen maar de landelijke kopstukken blijven zitten. Wie is verantwoordelijk? Zaterdag
fietst Hans Goorhuis die ook (even) uit de boot is gevallen
op de rode bakfiets door het dorp. PvdA stemmers
bedankt, staat er op de billboards van de rode bakfiets.
Je bent te laat wordt er naar Hans geroepen, de verkiezingen zijn al geweest. De mensen lezen niet eens. Triest
allemaal en het gaat nog regenen ook. Hans houdt het
voor gezien. Gelukkig week 12 is bijna voorbij.

P.S.

Op maandag 24 maart is er in de raadzaal een
vergadering om te horen hoe er gedacht wordt naar een
coalitie toe. Nagenoeg alle partijen in de gemeente Zeist
betreuren het verlies van de PvdA. Constructieve partij
goede wethouder. Wouter Catsburg van CU/SGP vat
het kernachtig samen, ‘laat Bodes zijn karwei afmaken’.
Jammer dat de kiezer dat niet begrepen heeft. Oh ja, ik
heb nog steeds een kater en kiespijn
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Wil Barten en Cor van
Liempde onderscheiden
Karst Schuring
Fractievoorzitter

De oud-fractieleden Wil Barten en Cor van Liempde
zijn in de gemeenteraadsvergadering van 25 maart 2014
onderscheiden voor hun werk in de gemeenteraad in
Zeist. Zij werden benoemd tot lid in de orde van Oranje
Nassau.
Wil Barten zat 4 periodes namens de PvdA Zeist in de
gemeenteraad, van 1998 tot 2014. Wil is een specialist
op het gebied van ruimte en groen, met grote inzet en
deskundigheid. Wil behandelde vele honderden dossiers
op het gebied van ruimte. Geen bestemmingsplan of
nota van zienswijze bleef bij haar ongelezen en vaak trok
ze er op uit om de situatie ter plekke te bekijken. Speciaal
waren voor Wil de projecten Kerckebosch, de Clomp

en de Structuurvisie - met alle ups en downs van die
dossiers. Daarnaast was Wil ook zeer deskundig op het
gebied van milieu. Als Wil een dossier deed had ik er
geen omkijken naar.
Cor van Liempde heeft twee periodes in de raad gezeten,
van 2006 – 2014. Hij had ook al twee periodes in
Provinciale Staten gezeten namens de PvdA in de periode
(1989 – 1995). Ook Cor was gespecialiseerd in ruimteonderwerpen en ook bij Cor had de fractievoorzitter
geen omkijken naar de dossiers die Cor behandelde.
Dat waren geen misselijke dossiers: de bouwvisie, de
centrumaanpak en station Driebergen-Zeist. Hiernaast
heeft Cor de sneltram en de overkapping van de A-28
op de politieke agenda geplaatst.
Dank aan Wil en Cor voor al hun inzet! Voor sociale
woningbouw, voor goed openbaar vervoer, voor een
groen en bloeiend Zeist.
Op de bijeenkomst van 25 maart zei ik: “Wie zou geen
fractievoorzitter willen zijn met zoveel kwaliteit in je
fractie?” Goed, we konden het hartgrondig oneens zijn.
Maar altijd was er loyaliteit naar elkaar en de wil eruit te
komen. Ik ben er trots op met jullie te hebben
samengewerkt in deze raad. Ik zal jullie missen”.

Dinsdag 25 maart was de gemeenteraad voor
het laatst in de oude samenstelling bijeen. De
burgemeester hield een leuke toespraak voor
ieder raadslid dat afscheid nam.
Voor Wil Barten en Cor van Liempde was het
hun laatste raadsvergadering. Wil heeft zestien
jaar in de raad gezeten. Cor heeft een aantal
jaren in de provinciale staten gezeten en acht
jaar in de gemeenteraad. Een reden om beiden
een koninklijke onderscheiding te verlenen.
Ook Ton Wachter nam afscheid als fractieassistent.
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Uit het Bestuur ...

Ledenvergadering 12 mei
Maandag 12 mei is er weer een ledenbijeenkomst om
20.00 uur in de Koppeling.
Er komen drie onderwerpen aan de orde:
De samenstelling van het bestuur.
We nemen afscheid van Carel de Wilde en Mart
Hage, zij leggen hun bestuurslidmaatschap neer.
Hennie Westbroek is aftredend, maar wel
herkiesbaar. Het bestuur stelt voor Nico Bernts te
benoemen als voorzitter, Wil Barten te benoemen
als ledenconsulent en Hennie Westbroek te herbenoemen als penningmeester. De komende maanden
wordt gezocht naar nog een nieuw bestuurslid.
De evaluatie en aanbevelingen van het campagneteam.
Hoe gaan we als afdeling de komende vier jaar verder.
Bij dit laatste punt gaan we door op de discussie van de
ledenvergaderingen van 20 maart en 2 april, waarop we
de consequentie van de teleurstellende verkiezingsuitslag
en de situatie bij de coalitiebesprekingen hebben
besproken. Daarbij viel regelmatig de opmerking: “We
moeten de afdeling revitaliseren”. Deze wens is niet nieuw.
Zo hebben bij de presentatie van de kandidatenlijst in
november jl. kandidaatstellingscommissie en bestuur
gewezen op het probleem van een te eenzijdig
samengestelde lijst en op het risico dat dat probleem
over vier jaar nog groter is. De teleurstellende
verkiezingsuitslag heeft het urgentiegevoel flink versterkt.
Bij het nadenken over een nieuwe en andere aanpak van
de afdeling moeten we breed kijken. Onderwerpen zijn
bijvoorbeeld:
Wat voor partij willen we zijn: Een ledenpartij, of een
bestuurs/campagnepartij? Wat houdt dat in? Hoe
vullen we dat in?
Wat betekent het lidmaatschap? Wat verwacht je er

Vervolg

van

pagina
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derende behoefte aan invloed van de geïnteresseerde
burgers en ook naar de wensen van de raadsleden.
Ten slotte: het was spannend, verrijkend, gezellig,
inspirerend om samen te werken met iedereen in de
fractie en zo dingen te bereiken die we belangrijk vinden.
Het zal er niet gemakkelijker op worden de komende
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van? Wat wil je er mee?
Hoe gaan we de komende vier jaar oppositie voeren?
Hoe rekruteren we vroegtijdig nieuwe kandidaten
voor de gemeenteraad?
Zou de partij zich meer moeten verbinden met
doelgroepen, belangengroepen en maatschappelijke
organisaties? Met bepaalde thema’s? Welke?
Welke andere werkvormen kunnen we opzetten naast
de ledenbijeenkomsten en werkgroepen? Wat kunnen
we met de sociale media?
Teveel voor één avond. Op 12 mei willen we een begin
maken. Het bestuur zal de discussie voorbereiden en
structureren. Een korte notitie hierover wordt van te
voren toegestuurd.
Een belangrijke verandering van en binnen de afdeling
kan alleen plaats vinden als zoveel mogelijk leden daar
hun medewerking aan geven. Het is niet iets wat een
bestuur even kan regelen.
We hopen dat veel leden komen. Het is belangrijk om
met elkaar de schouders er onder te zetten om te komen
tot een levendige, vitale PvdA-afdeling. Ook de leden die
niet zo de gewoonte hebben ledenbijeenkomsten bij te
wonen willen we nadrukkelijk uitnodigen. We willen
nieuwe wegen inslaan. Daarbij zijn nieuwe en
onorthodoxe opvattingen van harte welkom.
Dus: maandag 12 mei, 20.00 uur in de Koppeling.

Volgende bijeenkomst
verplaatst
Zaterdagmiddag 14 juni (gewijzigde datum) is de laatste
bijeenkomst van het seizoen 2013-2014. Meer informatie
hierover in de volgende Omslag.

periode. De vergaande maatregelen op het sociale terrein
van een kabinet, waarvan ook de PvdA deel uit maakt,
gaan een groot stempel drukken op het plaatselijke beleid.
En dan moet er ook nog een nieuwe manier van politiek
bedrijven in de oppositie gevonden worden. Dat wordt
een grote uitdaging. Maar als we daar met zijn allen,
leden, fractie en bestuur de schouders onder zetten,
boeken we zonder twijfel weer succes bij de volgende
raadsverkiezingen.
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Steun voor getroffen
winkeliers in De Clomp

Steven Spaargaren

Een ontploffing op maandagochtend 27 januari liet
het winkelcentrum De Clomp op zijn grondvesten schudden en veroorzaakte grote schade. Negen omliggende
winkels liepen schade op door druk en het rondvliegende
puin. Aldus een hele pagina uit de Nieuwsbode van 19
maart. De winkeliers bedanken publiekelijk de bewoners
en betrokkenen. Voorzitter Peter Kuster van de winkeliersvereniging roept de mensen op om het winkelcentrum
en de winkeliers trouw te blijven.
Jan van der Sluys, secretaris/penningmeester van de
winkeliersvereniging, meldt op dezelfde pagina: We zijn
door het oog van de naald gekropen en hebben echt
geluk gehad. Omdat de explosie ‘s nachts gebeurde, zijn
er gelukkig geen gewonden of doden gevallen. Negen
winkels in het winkelcentrum zijn gelijk gesloten. De politie
sluit niet uit dat de oorzaak gezocht moet worden bij de
stilgelegde sloopwerkzaamheden van de sporthal in De
Clomp. Er is gelijk onderzoek gedaan naar asbest. De
sanering van het asbest gaat enkele maanden duren.
Op Zeistermagazine.nl is in maart de stelling van de

Steunbetuigingen voor winkeliers.
Foto: Kees Linnenbank

maand: Winkelcentrum De Clomp moet versneld afgebroken en herbouwd worden. Wat blijkt uit deze peiling?
Zo’n 91% van de lezers is het eens met de stelling, terwijl
9% dat niet is. Een zeer ruime meerderheid van de lezers
vindt dat het winkelcentrum versneld afgebroken en
herbouwd moet worden. Daar zou ik me bij willen
aansluiten.
Bewoners zijn geschokt door de explosie. Zij bieden de
winkeliers morele steun aan via allerlei berichten aan de
houten wand. Het winkelgebied biedt een belangrijke
functie voor de bewoners. De getroffen winkeliers verdienen onze steun. Meeleven met anderen die het moeilijk
hebben. Dat zou meer moeten gebeuren. Ik doe bijna
dagelijks boodschappen in het winkelcentrum. Ik zie het
wel verloederen.
Burgemeester Koos Janssen bood gelijk ondersteuning
aan in de vorm van het Ondernemershuis Houten. Het
tij begint te keren. Inmiddels is de eerste getroffen winkel
weer open. Bloembinderij Bloem is neergestreken in de
leegstaande ruimte naast de kaasboer. Er is zicht op
terugkomst van de getroffen winkeliers.
Maar hoe gaat het nu verder?
Er is al jarenlang gepraat over het winkelcentrum. Het is
nu tijd voor actie. De winkeliers en het restaurant moeten
zo snel mogelijk verder worden geholpen met vervangende ruimte. ’t Hollebloc staat nu al weer ruim een jaar
leeg. Of mobiele units op de locatie van de oude sporthal.
Nood breekt wet.
Gelijktijdig zouden de panden afgebroken moeten worden om een nieuw winkelcentrum te gaan bouwen. De
plannen liggen klaar. Daar snakt iedereen naar. Niet
teveel tijd verliezen aan procedures. Het nieuwe winkelcentrum moet er snel komen. Krijgen de getroffen winkels
een plek in het nieuwe winkelcentrum?
Meer columns: www.zeistermagazine.nl
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Wie, wanneer
wat, waar?
Namen en telefoonnummers
Bestuur
PvdA-Zeist

Carel de Wilde (vz.) 030 6917109 of 06 51525199
Twitter: @CareldeWilde
carel@wildec.nl
Janny van Werkhoven (secr.)
030 6914239
jvanwerkhoven@planet.nl
Hennie Westbroek
030 6952098
(Penn. & Ombudswerk) h.l.westbroek@kpnplanet.nl
Mart Hage (ledenconsulente)
030 6953240
mhage@casema.nl
Nico Bernts (cont. fractie)
030 6957378
bernts@planet.nl
Secretariaat: Steynlaan 95B, 3701 ED Zeist
jvanwerkhoven@planet.nl
Webmaster: Hans Goorhuis
h.goorhuis@casema.nl

PvdA-wethouder
Fractie PvdA-Zeist

Bodes de Vries
(aftredend)

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

Ans van Gelder
06 51436899; 030 6911077
Twitter: @AnsvanGelder acm.vangelder@gmail.com
Hans Goorhuis (fr.ass.) 06 53436488; 030 6951384
Twitter: @HansGoorhuis
h.goorhuis@casema.nl
Karst Schuring (vz.)
030 6951563
Twitter: @KarstSchuring
karst.schuring@ziggo.nl
Bodes de Vries
06 51259588; 030 2283082
bj.de.vries@zeist.nl
Remco Weijburg (fr.ass.)
r.weijburg@gmail.com

Afgevaardigden
Congres
Gewest
Politieke Ledenraad

Campagnecoördinator
Gironummer

Jan Reerink en Lisette van der Ark (plv.)
Cor van Liempde, Gijs Wildeman en Ad van Strien.
Reserve: Ans van Gelder
Lisette van der Ark
Albert van Kuijk
Donaties zijn welkom op gironummer (IBAN)
NL 68 RABO 0131 7775 99
tnv PvdA afdeling Zeist, Brugakker 58-17 in Zeist.

Deadline volgende Omslag
Vrijdag 23 mei 2014
WWW.ZEIST.PVDA.NL

Data
Mei 2014

06 Fractievergadering 19.30u
12 Ledenvergadering 20.00u
13 Raad Inloop en Debat 19.30u
19 Bestuursvergadering 20.00u
20 Fractievergadering 19.30u
27 Raad en Ronde Tafel 19.30u
Juni 2014

03 Fractievergadering 19.30u
10 Raad Voorjaarsnota 14.00uen 19.30u
12 Raad Debat Voorjaarsnota 19.30u
14 Ledenbijeenkomst 14.00u
17 Fractievergadering 19.30u
24 Ronde Tafel en Raad 19.30u
Juli 2014

01 Fractievergadering 19.30u
08 Raad Inloop en Debat 19.30u
21 Zomervakantie t/m 30 Augustus
Ledenoverzicht
Verhuisd binnen de Afdeling

R. Albers; Marlies Joosten
Bedankt

Karima Azzouz; R.R.M. Bosschaart-Castermans; J.
Lubout; J. Westerhof
Leden april 2014: 204
Adressen bekend bij Mart Hage.
COLOFON
Omslag is het afdelingsblad van de afdeling
Zeist van de Partij van de Arbeid. Het blad
verschijnt ongeveer acht keer per jaar en
wordt digitaal of op papier 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
Redactieadres 030-2218464 / 06-14807942
Paduaweg 5-B, 3734 GG, Den Dolder
Kopij bij voorkeur via email
ronald.harting@gmail.com
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Column

Zeist Liberaal
Het succes van de plaatselijke lantaarnpaal
Ton Wachter

Het bekende voordeel van een zware verkiezingsnederlaag
is, dat wanneer je erna als partij flink je best doet, je een
goede kans maakt volgende keer te winnen.
Zover ik weet is er in onze plaatselijke PvdA-afdeling
flink geanalyseerd hoe het allemaal is gekomen en wat
we er aan gaan doen. Prima! Landelijk laat men zich
sinds de verkiezingen evenmin onbetuigd. Ook dat zal
over een jaar of wat wel positieve effecten hebben.
Daarnaast is er volgens mij lering te trekken uit de manier
waarop de Zeister winnaars hun campagne hebben
aangepakt! Zo waren er partijen met fractieleden die
schijnbaar op onheuse wijze naar een onverkiesbare
plaats waren getuimeld. Resultaat: verongelijkte kandidaten die actie voerden. Met een beetje geluk werkt
zoiets voortreffelijk! Ruzie? Spannend! Wat wil je nog
meer. Eén van die kandidaten pakte het minder goed
aan. “Het duurt te lang met die tunnel, stem op lijst 4
nummer 19!” Daar trapten ze in Den Dolder niet in.
Paul had met een creatief en proactief plan moeten
komen. “Crowd-digging! Zelf de hand aan de ploeg, we
kennen allemaal wel iemand die op soepele wijze aan een
graafmachine kan komen”. Of “crowd-funding, met lappen
gaat het lukken!”. Hij zou de harten hebben gestolen.
Maar nee. Een gemiste kans dus.
Dan Aad in de Raad, “geen lasten maar lusten” verkondigde hij in zijn privé-folder. Briljant, dat heeft de
VVD haar extra zetel opgeleverd! Die Aad kan fractielid
van verdienste worden, die hoeft nooit meer naar de
vergadering. Ik stel voor dat de VVD een catalogus op
haar plaatselijke website plaatst, met een lijst vol lusten
waaruit de trouwe kiezer een keuze kan maken. Wat is er
mooier dan wanneer je stem tastbaar resultaat oplevert?
Maar laat ik het aller-effectiefste wapen uit de verkiezingscampagne niet vergeten: de borden met lijsttrekkers aan
de lantaarnpalen. Ik heb gedurende de hele campagne
moeten gissen wat op zondag een krat bier bij de C1000 kostte. André van Ek kwam er niet meer aan te
pas, alle lantaarnpalen waren bezet. Als je wekenlang bij
elk stoplicht door wisselende lijstrekkers wervend wordt
aangekeken, dan ga je voor de bijl, dat is gebleken.
De Zeister PvdA heeft die kans gemist. De rode bakfiets,
hoe voortreffelijk ook, bleek niet toereikend. Voor echt
succes hadden Bodes, Karst, Hans en Ans op strategisch
plekken aan een eigen paal moeten hangen. Een beetje
fotoshoppen en bingo. Maar helaas….

Nu is het al een tijd stil. Op 28 april krijgen we alles te
horen, inclusief de namen van de nieuwe wethouders.
De nieuwe coalitie gaat bestaan uit 4 fracties en 21
raadsleden. Dat is toch maar mooi een zetel meer dan
de afgelopen vier jaar. Het zit er vol met frisse nieuwe
raadsleden, aanstormende jonge talenten, ideaal om te
besturen op hoofdlijnen. Het duurt immers een paar
jaar voor iemand alle ins en outs van het raadswerk
onder de knie heeft.
Iedereen is natuurlijk zeer benieuwd naar het nieuwe
coalitieprogramma.
De nieuwe coalitie gaat de komende jaren niet meer
gebukt onder het knellende linkse gedachtegoed van
PvdA en GroenLinks. Zeist wordt vrijer dan ooit!
Ik vermoed dat er series storende regels gaan verdwijnen.
Voorop de hondenbelasting, die is niet meer nodig
omdat alle hondenbezitters te allen tijde alles zelf opruimen.
De OZB zal wel omlaag gaan, een goede maatregel voor
alle beter bedeelden die door de crisis tijdelijk wat krapjes
zitten. Zakelijk Zeist mag rekenen op het verdwijnen van
de precariorechten en waarschijnlijk gaat de toeristenbelasting er ook wel aan.
Interessante vraag hoe vervolgens de landelijke bezuinigingen worden opgevangen. Ik heb zo’n donkerbruin
vermoeden….
Zou het nieuwe college trouwens geen experimentele pilot
willen starten om te kijken of ook ’s nachts een paar
supermarkten kunnen openblijven? Dat gedoe op zondag is toch eigenlijk half werk. Vaak hebben mensen
overdag geen tijd om boodschappen te doen en in
Amerika mag het ook. Parkeren is ’s nachts vanzelf al
gratis en de in te huren studenten houden er altijd al
wisselende slaaptijden op na. Waar wachten ze op, zou
ik zeggen.
Er waait een nieuwe wind door Zeist. Dat kan wat
worden!

Zie ook:
www.zeist.pvda.nl
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