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Amersfoort - Ondanks de ruime winst
van drie zetels van de SP in AmersfooÉ
valt het de SP fractie buiten het college'
Het college bestaat nu uit viif
verliezende Partiien: WD, PvdA, CDA,

ChristenUnie en Groenlinks. Het
vasthouden aan de eigen Politieke
identiteit en he* niet meegaan in
politieke compromissen hebben de SP-

fractie buiten het college gehouden'

Dankzij de inzet van de SP-leden in
Amersioort zit de SP nu met drie zetels in

de raad. Echter de prille raadsfractie van

de Socialistische Partij deed niet verder
mee met de collegeonderhandelingen' Al

hoewel er vobr de SP essentiële punten

veel sympathie is bij verschillende partijen,

vindt de meerderheid de voorstellen te ver
gaan.
De voorstellen zijn als volgt

' De SP stelt voor de massale sloop en

verkoop van goedkope huurwoningen
te temperen als daar geen aanleiding
toe is.

. Ten tweede wil de SP de
samenwerkingsovereenkomst tussen
Smink en de gemeente ongedaan
maken. De dealdie verhoging van de

vuilstort toestaat is oP basis van
achtergehouden infonnatie te
ontbinden.

. ln het verlengde van bovenstaand
voorstel, wilde SP een ontmanteling
van de PPS-constructies die de
gemeente is aangegaan met
projectontwikkelaars. Het
commerciële belang en het algemene
belang dient zorgvuldig uit elkaar te

worden gerafeld.

' Tevens stelt de SP voor te investeren

in de jeugd en jongeren' Zij hebben
de toekomst, zijzijn verveeld en de

ouders zijn bezorgd.

VUf verliezers maken §amen geen wlnnaar
. Tenslotte wil de fractie maximaal 5

wethoudersPosten in Amersfoort'

ln de onderhandelingen spreekt de "oude"

raad de nieuwe partijen belerend toe' De
nieuwe partijen zijn wel schattig, maar ze
moeten niet te lastig doen. Kortom: We
drinken een glas, we doen een Plas en
alles bleef zoals hetwas. De SP heeft
geen behoefte de bestaande, verliezende
partijen aan een politiek correcte
meerderheid te helPen.
ln de ogen van de SP-fractie zou in het
college tenminste één partijzitting moeten
nemen die zetels heeft gewonnen in plaats
van verloren.

Hoe nu verder?
Gidia Kap over het college. ,,lk verwacht
er de komende jaren weinig van. Maar dat
voor ons een schone taak klaar ligit, was
voor ons al lang duidelijk."

Onze fractie wil haar protest laten horen

tegen de samenstelling van het college en

de voortzetting van het beleid van het
vorige college. Afgelopen weken werden
vrijwelalle voorstellen van de nieuwe
partijen (SP, Leefbaar Amersfoort, BPA)

door de het nietrwe college verworpen.
Verder betreurt de SP het nog steeds dat
de afstraffing die de bevolking de zittende
partijen heeft gegeven niet heeft geleid tot
een college dat daar een afspiegeling van
is. Het nieuwe college bestaat plots uit zes
wethouders in plaats van vijf- Volgens de
februari-brief van het vorige college moet
de komende raad het zuinig aan doen.
Een extra wethouder is nu niet het
voorbeeld van bezuinigen. De SP ziet dan
ook geen enkele reden de WD een extra
wethouderszetel aan te bieden. Kennelijk
hangt het aantal wethouders af van de
gewànste zetelverdeling en niet van de

Éoeveelheid werk voor een wethouder'



Pers unaniem over de collegevorming:
"slechts 36,3 procent van de
Amersfoorters koos voorWD, PvdA,
CDA, ChristenUnie en GroenLinks. Wel
trokken de vijf collegepartijen 63,2 procent
van de uitgebrachte stemmen. De
opkomst in de stad was 57,5 procent, het
laagste cijfer in Eemland"

Uit de de statistische analyse van Bas Kuit in de
Amersfoortse Courant

"Een veranderingsgezind machtsblok is
ook wel wat anders dan de vier zetels van
LA, de drie van de SP en de vier die

verdeeld zijn over BPA, HvA en Özcan.
Met dit allegaartje is het moeilijk een vuist
te maken."

"Van hun 34 raadzetels gingen er acht
verloren en toch krijgen de zware
verliezers WD, CDA, PvdA, GL en CU het
de komende jaren voor het zeggen in het
stadsbestuur van Amersfoort. Dat wordt
prijsschieten voor de oppositie "

Uit het commentaar van Miro Lucassen in de
Amersfoortse Courant

Op de bres voor de
volkstuinen

SP-Kamerlid Remi Poppe heeft onlangs bii

het debat over de Vijfde Nota Ruimtelijke
Ordening samen met PvdA'er Duivensteijn
voorstellen gedaan om volksfu incomplexen
te beschermen tegen de oPrukkende
verstedelijking.

Oproep
Naar aanieiding van bovenstaand landelijk bericht zoekt Dick Vestdijk SP-leden die meer

informatie hebÉen over de status en conditie van de volkstuinen in AmersÍoort- Voor meer

informatie kunt je terecht bï Dck vestdijk telefoon 4631337.

Goed nieuws voor Bos Birkhoven
ln de raadsvergadering van 26 maart 2002 heeft de Raad voor het eerst respect getoond

voor de kiezerloor unaniem te kiezen voor een motie van Groen Links en WDwaarin het

initatiefvoorstel van de SP-fractie zit vervat: een principieel nee tegen bebouwing van

Birkhoven-Noord, het bosgebied waar onder andere een kartingbaan had moeten komen.

"Historisch," zegt Wim Schoonheym, voozitter van de Vereniging Behoud Bos Birkhoven

(VBBB), ,'nog niet eerder maakte ik mee dat er zo concreet beweging komt in de

àianoÉiinte,irrn de Raad." Het SP-bestuur is uiteraard tevreden met het eerste concrete

resultaat van de nieuwe SP-fractie'

Veel volkstuincomplexen dreigen te
sneuvelen voor de bouw van kantoren,
woningen of infrastructuur, terwijl ze een
belangrijke ecologische en
recreatieve functíe hebben. Daarom
verdienen ze wettelijke bescherming,
vinden SP en PvdA.
Meer informatie vindt je oP:
wvw. sp. nlldb/nietrws/kamernieuwspage. html/1 2 1 2

Agenda
9 mei 2OO2 is de kans om Jan Marijnissen
en andere kandidaat-kamerleden in de
Eenhoorn bij het Stationsplein te zien en te

horen. Zet deze datum vast in je agenda.
(details volgen)

15 mei 2002 belooft een spannende dag te
worden. Wij adviseren jullie uiteraard om
SP te gaan stemmen. (Valt er uberhaupt
iets anders te stemmen?)

26 mei 2002 is de volgende bijeenkomst
speciaalvoor leden. De kans om de
nieuwe fractieleden uit te horen over hun
ervaringen in de raad. (details volgen)


