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lnformatieavond Burma
Centrum Nederland

Het Vredesplatform Amersfoort (waarin de
SP ruim veflegenwoordigd is) organiseert op
dinsdagavond 22 april een informatieavond
over Burma. ln dit land worden de
mensrechten onder het militaire regime al
jaren geschonden. Middels dwangarbeid
floreert bijvoorbeeld de toeristen- en
drugsindustrie.

Het Burma Centrum Nederland protesteert op
allerlei manieren tegen het huidige regime en
probeert de in ballingschap zijnde oppositie te
steunen. Een aantal mensen van het centrum
zullen in AmersÍoort over hun werk vertellen. De
entree is gratis en de locatie wordt nog bekend
gemaakt. Voor meer informatie:

VredesplatÍorm Am e rsÍoo rt, Ch ristiaan Verweij
tel. 033-4330033 / 06-30266039 oÍ
www.vredesplatÍormamersfoort.Íreesoeechsite.com

ZWARTE PIETEN MET HET BOSBAD doorWim van Gammeren
Het lijkt zo eenvoudig. ledereen wil het bosbad openhouden. De Raad, wethouder Geluk, en niet in de
laatste plaats de bevolking van Amersfoort. 12.000 handtekeningen werden opgehaald door SPers en
andere vrienden van het Bosbad. Een uitstekend voorbeeld van samenwerking. GemeenteraadsÍractie en
actiecomité. SPers en niet SPers. lngenieursbureau Haver Droeze ontwikkelt op voorstel van Hart van
AmersÍoort en de SP, moderne oplossingen voor het milieuvraagstuk. Voor zo'n 2 miljoen Euro kan het
bosbad volgens dit voorstel in de huidige vorm blijven bestaan. Dit voorstel wordt door de onhandige oÍ
moeten we zeggen onwillige houding van wethouder Geluk (CDA) door de provincie aÍgewezen, zonder
het gevraagde verdere technisch onderzoek, samen met het ingenieursbureau. Al eerder had de
wethouder tijdens de overhandiging van de handtekeningen en voor radio M laten merken dat ze niets
geeft om het Bosbad. Het sporlfondsenbad en een nieuw zwembad in Vathorst hadden haar voorkeur.
Het bosbad was ook in exploitatie volgens de wethouder veel te duur. Elke bezoeker kost de gemeente
ruim 2 euro. Gemakshalve wordt dan vergeten dat elke bezoeker aan de ZonnehoÍ oÍ het
Armandomuseum de gemeente 30 Euro kost. Het is eenvoudig een kwestie van willen. De laatste zet met
de zwarte piet van de wethouder is om de provincie 6,1 miljoen Euro te vragen, terwijl de gemeente 3,5
miljoen euro wil uittrekken. Zal ze één ogenblik gedacht hebben dat de provincie dat voorstel zou
aannemen? lk denk het niet. Wijst de provincie dit voorstelaÍ dan is het college bereid die 3,5 miljoen te
steken in een sterk verkleind bosbad. Terecht werd dit door verschillende fracties in de raad een
stedhuisconstructie genoemd. Wat drijft de wethouder tot dit gedrag? De gemeente Amersfoort is erg
prestigegevoelig: "AmersÍoort moet op de kaart gezet worden", de ambities reiken soms tot in de hemel.
Aan renovatie van het bosbad valt natuurlijk geen prestige te behalen. Verder hebben we een vermoeden
dat de gemeente een golfbaan in gedachten heeft op het terrein van het bosbad. Dat kost geen geld,
maar levert geld op.
Jarenlang hebben de colleges van B en W min oÍ meer bepaald wat de raad zou moeten beslissen. De
coalitiepartijen waren erg volgzaam. Het lijkt er op dat er nu een kleine verandering op komst is. Voor het
openhouden van het bosbad in de huidige vorm is nu SP, Groenlinks, D66, BPA, LA, Hart van
Amersfoort, VVD. De Christen Unie twijÍelt, de PvdA zoekt een goede smoes om tegen kunnen te zijn.
(Nader onderzoek om de "zwembehoeÍten" te inventariseren). Het CDA is tegen en ózcan stemt zoals het
CDA stemt.
wie weet lukt het dus om het Bosbad te behouden. Aan de sP zal het niet liggenl

DAKLOOS POLITIEK CAFE door Rikus Marrins

Op zondag 30 maart heeÍt de SP haar 5" politieke caÍé georganiseerd. Uitgenodigd waren daklozen,
politieke padijen, het grootste deelvan B&W, hulpverleners, burgers en woningbouwcorporaties. Helaas
waren B&W, de politiek en woningbouwcorporaties de grote afwezigen. Gelukkig waren er wel veel
daklozen, medewerkers van hulpverleningsinstanties en SP leden.
ln de Rooie Cent ontstond een pittige discussie tussen de aanwezigen. Hierbijwaren de emoties niet van
de lucht. Duidelijk werd in de discussie dat daklozen in AmersÍoort zich vergeten en bedrogen voelen. De
gemeente en zorginstellingen hebben de aÍgelopen jaren veel belooÍd aan deze mensen, echte-t'niks



waar gemaakt. Er wordt te weinig geluisterd, zodat er geen echte oplossingen komen waar de daklozen
zelÍ iets mee kunnen. Hierdoor ontstaat onbegrip en Írustratie bij dà daklozen,

die veelal in een vicieuze cirkel leven. Deze moet worden doorbroken.
Straatadvocaten van Motiva (ex-daklozen die de belangen van daklozen behartigen) pleiten voor betere
communicatie met de daklozen en vooral ook voor begrip.

Oplossingen die naar voren kwamen om de problemen van daklozen in AmersÍoort aan te pakken zijn:
Het niet slopen van huizen (bv. Willem Barentzstraat oÍ Bachweg), begeleiding wanneer een dakloze een
nieuwe woning krijgt, hulpverleners meer op straat in plaats van
achter het buro en goede schuldhulpverlening.

Tevens is belangrijk dat de jeugdzorg zich meer aantrekt van de dakloze jongeren. Soms zit de oplossing
ook in een simpele oplossing. Een oudere dakloze zei het heeltreÍÍend: "Geef me wat privacy. lk hoeÍ
geen huis, maar ben al tevreden met een leuke caravan".

Na afloop van de discussie konden alle aanwezigen napraten onder het genot van een overheerlijke
maaltijd. Deze maaltijd was helemaal voorbereid en gemaakt door de daklozen zelf en werd geserveerd in

de zogenaamde BIKBUS. De BIKBUS is een initiatief samenwerkende instellingen in Amsterdam.
Voor vragen / reactie: Rikus Marring, 4808632

SP AMERSFOORT WIL SLUITING BOSBAD
ZIEN TE VOORKOMEN - door Frits Schoenmaker

De laatste jaren zijn er diverse buitenbaden in
Nederland gesloten door strengere milieueisen.
Dit jaar wordt ook het Bosbad in Amersfooft met
sluiting bedreigd. De SP AmersÍoort is onder het
motto'Handen aÍ van ons Bosbad'een actie
gestart om ervoor te pleiten dat het Bosbad open
blijÍt. Ook uw bijdrage/inspanning is van harte
welkom.

Vanuit de overheid zijn de milieueisen de laatste
jaren veel strenger geworden. Wil het Bosbad
aan de huidige eisen voldoen, dan is het
noodzakelijk dat er op korte termijn
aanpassingen komen. Zo zal onder andere de
bodem vernieuwd moeten worden en de
waterpompcapaciteit Íors uitgebreid. De SP vindt
dat het Bosbad behouden moet blijven voor
Amersfoort en dat de investeringen de moeite
meer dan waard zijn.

Samen met de inwoners van AmersÍoort willen
zij een vuist maken voor het behoud van het
Bosbad en de gemeente overhalen geld in het
Bosbad te investeren.
Wilt u zich aanmelden voor het voeren van actie
(bijvoorbeeld inzamelen van handtekeningen)
dan kunt u contact opnemen met Christiaan
Verweij van SP Amersfoort. TeleÍoonnummer
033-4330033/06-1 450601 3, mailadres
christiaanverweii @tomaatnet. nl

KORT NIEUWS

De fractie boog zich over de sloop aan de
Bachweg, de komende actie Zomerschoon, de
gekke ontwikkelingen rond de reÍerendum-
aanvraag van de actiegroep De Basis is Boos.

Rood bereidt een enquète voor over
jongerenvoorzieningen, de provincieÍractieleden
Ton en Annelies waren in AmersÍoon voor een
inspraakavond over de voorgenomen
baggerstort en houtmassacentrale in Vathorst,
bereiden we in de afdeling het landelijk SP-
congres van 24 mei voor (heb je belangstelling
om de afdeling te vedegenwoordigen, bel Dick
Vestdijk, 033-4631337), gingen enkele leden op
stap om SP-stickers te verwijderen, kwamen we
zondag 6 april met een nieuwe lichting leden bij
elkaar, heeÍt de provinciefractie zich
bezigghouden met dualisme, heeÍt Rood
Amersfoort een eigen website gekregen en
kwamen ze op 6 april in de Rooie Cent bijeen
(voor meer informatie Jorrit: 4807808),
demonstreerden ruim 350 mensen op zaterdag
27 maarltegen de oorlog in lrak, en zalop
zaterdag 12 april een Walk for Peace starten,
om 12.00 uur vanaÍ het parkeerterrein aan de
Uraniumweg 23 in AmersÍoort. Deelnemers
kunnen zich tot 13.00 uur aanmelden en starten
met de Walk for Peace. De route voert deels
door de Eempolder en heeÍt een lengte van 4,5
KM.
Ook ontvingen we inÍormatie van de net
opgerichte actieg roep "Comité tegen
vergunningparkeren" - voor meer informatie zie
www.vergunningparkeren. nl


