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Duizenden op de been tegen
asielbeleid Verdonk

Paaszaterdag 10 april stond in Amsterdam
volledig in het teken van de landelijke
demonstratie tegen het asielbeleid. Meer dan
tienduizend mensen, waar onder velen SP'ers
en Amersfoorters, protesteerden onder de
noemer'Stop de uitzettingen, van harte pardon'.

De actie begon met enkele sprekers op de Dam
en werd gevolgd door een protestmars door de
stad. Namens de SP voerde Tweede-Kamerlid
Jan de Wit het woord. De protestdemonstratie,
waaraan vele maatschappelijke organisaties
deelnamen verliep in een uitstekende sfeer.
Zoals gewoonlijk was het aantal SP'ers onder de
demonstranten zeet groot. De demonstratie
stond volledig in het teken van de plannen van
minister Verdonk om duizenden asielzoekers
zonder pardon het land uit te zetten. Het gaat
hierbij in veel gevallen om mensen die aljaren in
Nederland wonen en werken, met kinderen die
hier zijn opgegroeid. Hen hangt de dreiging
boven het hoofd terug gestuurd te worden naar
het land van herkomst, een onzekere toekomst
tegemoet. ln het hele land klinkt protest tegen dit
harde asielbeleid van de regering Balkenende

Hoewel dit een landelijk bericht is vinden wij dit
onderwerp zo belangrijk dat we het in het
inlegvel hebben geplaatst.

ln het kader van de rubriek "Het bestuur stelt
zich vooi' deze keer een percoonlijk verhaal
van bestuurslid Dilan Yesilgoz

lk ben ...... een vluchteling

Heel lang geleden was er eens een land dat
asielzoekers als mensen behandelde. Dat land
heette Nederland. Toen ik als klein meisje van
zeven met mijn moeder en zusje van drie uit
Turkije moest vluchten voor het Turkse regime,
nodigde de Nederlandse regering ons uit en
betaalde zelfs onze KLM ticket. Mijn vader
wachtte daar al op ons. Zijn reis was een stuk
zwaarder geweest, over de bergen van lran en
lrak. De kerk richtte ons huis in. Mijn moeder
kreeg een mooi kruis om boven haar bed te
hangen en ook al waren we niet gelovig, de
nonnen vonden dat we wel een handje hulp
konden gebruiken, waar die dan ook vandaan
zou komen best. Dat kruis hangt nog steeds
boven m[n moeders bed. lk en mijn zusje
mochten naar school en mijn ouders mochten
meteen Nederlands leren. We werden
geaccepteerd door de buren, docenten en
hadden snel vriendjes. lk weet het, u gelooft mij
niet, maar toch is dit verhaal echt gebeurd!
Na een zorgelozejeugd ging ik studeren aan de
Vrije Universiteit te Amsterdam. Tijdens mijn
studie ontdekte ik langzamerhand dat de
vluchtelingen die nu in Nederland aankwamen,
opeens als derderangs burgers werden
behandeld. "Allemaal gelukszoekers". Geluk ligt
waar je familie en vrienden zln, waar je je thuis
voelt. Niemand verlaat zijn thuis voor de lol, ook
ik niet. lk besefte steeds meer dat ik enorm veel
mazzel had gehad. Als wij 15 jaar later waren
gevlucht had ik nu dit stuk niet kunnen schrijven,
zat ik nu in een MC, wachtend op het moment
dat ik gedeporteerd zou worden. De mogelijk-
heden die ik in Nederland heb gekregen wilde ik
ook graag aan andere vluchtelingen bieden.
Actief worden binnen een politieke partij, in de
hoop iets te kunnen doen, leek mij de enige
oplossing. Met de SP hoop ik binnen Amersfoort
een verschil te kunnen maken in de levens van
de vluchtelingen. We vergeten vaak dat hun
levens aljaren stil staan, wachtend in een MC.
Daar zit enorm veel levensvreugde, kennis en
passie weggestopt!

Contactpersoon : Di lan Yesi lgoz
I d i I anyesÍ lgoz@ahoo. co m]
Specrate site tip: HetGevolg.nl



Bliift iedereen meedoen met ..... 1 mei

Op 'l mei organiseert Keer het Tij Amersfoort
onder het motto 'in Amersfoort blijft iedereen
meedoen' een bijeenkomst over de nieuwe wet
Werk en Bijstand, Onder leiding van Tweede
Kamerlid lneke van Gent zullen
vertegenwoordigers van PvdA, Gr.Links, SP,
NCPN, Didf en de FNV met elkaar en de zaal
discussiëren over de gevolgen van de nieuwe
wetgeving voor het beleid in Amersfoort.

Binnenkort presenteert het College van B&W
haar kadernota met de contouren van het
nieuwe werk- en bijstandsbeleid. Op de dag van
de arbeid willen we de vraag beantwoorden of
en hoe de gemeente Amersfoort haar inwoners
voldoende zekerheid kan bieden bii de
uitwerking van de nieuwe WWB. Vanaf 14.00
uur is iedereen welkom in de Mathilde van
Denemarken-zaal van de Observant. Na enkele
Zuid-Amerikaanse strijdliederen van Raoul
Tamboori begint de discussie om 14.30 uur.
Vanaf 17.00 is er gelegenheid om na te praten in

het Stadscafé.

Contactpersoon:
bels.beltman@tomaatnet.nl : zie ook website

15 April 20.00 in het Klokhuis
"...Werk en Bijstand..."

Deze avond zal in het teken staan van: Wet
Werk en Bijstand. Er zullen deskundigen over dit
onderwerp aanwezig zijn. Ook kunt u vragen
over dit onderwerp stellen, die later of gelijk
worden besproken. Om 20.00 begint de
bijeenkomst. Wij stellen het zeer op prijs, niet
verplicht, als u zich van te voren even aanmeld.

Contactpersoon : Brigitte amersfoort@sp.nl

Basisscholing

De afdeling is gestart met de basiscursus onder
leiding van Ad Schiedon van de afdeling
Heuvelrug/Kromme Rijn. 17 enthousiaste leden
hebben de eerste avond erop zitten. Hierin werd
stevig gediscussieerd over voornamelijk het
onderwerp staatsinrichting. Ook werd veel
gelachen om mooie anekdotes. Er volgen nog
drie avonden, onder andere over het socialisme
en de afbraak van de verzorgingenstaat.

Contactpersoon: Rikus Maning (03&
/t$8632) [rikus. maning @tomaatnet. nll

Digipanel 2OO4

Met pijn doen we dit jaar mee met digipanel. Met
pijn omdat digipanel een geldverslindend, inter-
net, onderzoek is. Echter omdat het onderzoek
er helaas toch komt willen wij niet star en
principieeltegen zijn. Bij uitzondering hangen wij
de middenstand gedachten aan "Als het toch
wordt uitgegeven probeer er dan zoveel mogelijk
uit te halen". De SP wil vooral vragen inleveren
over de toekomst van de zwembaden en het
schoolzwemmen in Amersfoort. Hopelijk steunen
onze leden ons in deze niet principiële houding.

Contactoersoon : bets.beltman@tomaatnet.n I
zie ook www.amersioort.nl/tormulieren' *ad

diqipanell.pdf

Huren in vathorst
In 2003 is onderzoek gedaan naar wonen in
Vathorst. Op dat moment werden alle 100
huurwoningen beheerd door SCW en Portaal. Er
bestaat een prijsverschil tussen de woningen die
door beide corporaties zijn aangeboden. De
Portaal woningen zijn een stuk goedkoper
(onder de 454 euro) dan die van SCW (tussen
de 47O en 560 euro). Er is weinig tot geen
verschil in de grootte of de kwaliteit van de
woningen. De SP houdt deze ontwikkelingen
sterk in de gaten. En nodigen Vathorsters uit te
reageren.

Co ntactoersoo n : Di I a n Yesi I goz:
[d i I anyesi I g oz@yahoo. co m]
oÍ amersÍoort@so.nl

De SP Amersfoort is van mening
lngediende Moties

1. Er voor de gebieden Birkhoven I
Bokkeduinen, Galgenbery I Klein Zwitser-
land, Nimmerdor, Heiligerbergerbeekdal,
Hoogland-West, Vathorst over de Laak, een
groenconvenant moet komen.
2. ln het raadsprogramma de opdracht staat om
voor Nimmerdor, Klein Zwitserland,
Birkhoven/Bokkeduinen een scenario per
gebied te presenteren, waarbij per gebied wordt
aangegeven onder welke voorwaarden tot
overdracht aan natuurbeheerorganisaties kan
worden overgegaan.
3. Er nu niet via de "achterdeur' een nieuwe
recreatieve voorziening zoals de oefengolÍbaan
moet worden gerealiseerd.
4. Het ontwikkelen van kaders voor
bestemmingsplannen / art. 19 procedures met
als doel behoud en versterking van landschap
petiike kwaliteiten, natuurontwikkeling en
duurzame kleinschalige, bij voorkeur



biologische, landbouw en af te zien van
versterking van de recreatieve functie.
5. ln het geval dat opbrengsten van rood
(woningbouw) of paars (bedrijven/kantoren)
tegenvallen, het groen over het algemeen de
dupe wordt. Het direct koppelen van
opbrengsten en uitgaven van verschillende
projecten over het algemeen niet verstandig is
(voorbeelden Sm ink, Vahstal)
6. Er uitstekende rustige Íietsmogelijkheden
zrln naar Soest en Baarn aan beide zijden van
de Eem. Er nu ook al uitstekend gewandeld kan
worden langs de Eem. De kosten van de
wandel- en fietspaden 1, 8 miljoen bedragen en
de kosten van de oeververbinding 700.000 euro.
Het gebied pal naast de Eem een deels een
rustgebied is voor weidevogels.Er gezien de
bezuinigingen op o.a. het welzijnswerk en de
zorg keuzes gemaakt moeten worden en het
geld beter besteed kan worden aan handhaving
van bestaande voorzien ingen.
7. Nadrukkelijker te letten op de mogelijkheid
van behoud van bomen en houtwallen in het
gebied Vathorst. De zorg van de raad over te
brengen aan OB-Vathorst over de grote hoe-
veelheid gekapte bomen en geslechte
houtwallen. Nog kritischer te kijken naar
verzoeken om kapvergunningen in het gebied
Vathorst
8.Het gebied Vathorst over de Laak bestemd
zou worden als natuur- en recreatiegebiod. Er
nu landgoederen gebouwd dreigen gebouwd te
worden in dit gebied Recreatie voor de wijk
Vathorst belangrijk is, waarbij rekening gehou-
den dient te worden met de natuurfunctie van de
Arkeheempolder. We moeten vast te houden
aan de oorspronkelijke bestemming recreatie

Contactoersoon: de Íractie: Wim van
Gammeren [gammeren@xs4all.nfl , Bets
Beltman, Frits Schoenmaker

Ook in AmersÍoort valt de eigen
bijdrage in de thuiszorg zluaar.

Veel meer mensen dan aanvankelijk aangeno-
men ondervinden ernstige gevolgen van de
verhoging van de eigen bijdrage. Dat blijh uit
onderzoek van de SP. De resultaten wijzen erop,
dat de gevolgen veel ernstiger zijn dan uit het
begin april verschenen onderzoek van staats-
secretaris Ross bleek. Daarop komen ook nog
de, niet sociale plannen, voor een "no claim"

De SP Amersfoort is vooral geinteresseerd in
voorbeelden en verhalen uit Amersfoort zodat wij
die aan de kaart kunnen stellen op plaatselijk
niveau. Laat a.u.b. wat van u horen wij zijn voor
een deel afhankelijk van uw inbreng. En

vanzelfsprekend houden wij rekening
gevoeligheid van dit onderwerp en
discreet.

Contactpersoon : bets. beltman @tomaatnet.nl
Ze hlto : /lvuwut. sp. nl/d b /n i e uws/co m plete paae.
html/2327

Ontwikkelingen dak en thuislozen

Wij volgen nauwgezet de ontwikkelingen wat
betreft schuldsanering en de rol van de
kredietbank hierin. We studeren op een
alternatief voorstel. Verder verbazen wij ons
over de rol van de stichting lKS, die deels niet
doet waarvoor zij is opgericht. Daardoor gaat
begeleid wonen voor 6-8 personen, voorlopig,
niet door, ondanks medewerking van de
wethouder op financieel gebied. We overwegen
met de straatadvocaat naar de wethouder te
gaan. Ook hier zijn, vooral reacties zeer welkom.

Contactpersoon: jdemaat@zonnet.nl en Wim
van Gammeren gammeren@xs4all.nl

Knippen en Plakken
Sleuren en Pleuren

Onder deze kop wil ik een oproep doen voor een
samensteller van heV dit inlegvel. lk, John, ben
namelijk uit Amersfoort vertrokken richting
Utrecht waardoor in september mijn bestuurs-
functie beschikbaar wordt en wij een nieuwe
samensteller(s) van dit inlegvel zoeken. Tot sep-
tember werk ik je in en het kost ongeveer 6 uur
tijd per maand. Door deze uitdagende taak raak
je nauw betrokken bij de SP Amersfoort. Met
veel knippen en plakken en wat redactie stel je
deze krant samen. lk wilje graag meer vertellen.
Bel mij, vrijblijvend, even voor meer informatie.

Contactoersoon : idemaat@zonnet.nl, 0fi-
2ffi70/16

Geprikkeld laat het horen
Wij zijn altijd op zoek naar mensen met infor-
matie en een mening. Heb jij ervaring op een
bepaald terrein dan willen wijdie graag horen.
Hulp is zeer welkom misschien kan je ons hel-
pen en wijjouw d.m.v. een referentie voor je
C.V. Heb je ongeveer I uur per maand tijd en
sta je achter de SP. Meld je aan, gewoon doen.

Contactpersoon : Rikus Marring, 033-48O86Ít2
oÍ mai I ri kus, marri ng @tomaatnet. n I

Tribune ook online
Mocht u de tribune online willen lezen het kan
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