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Congres 28 mei
De SP organiseert op 28 mei het landelijk
congres "Heel de wereld". Hieruoor is een
concept congresstuk opgesteld. Wil je
meepraten / meedenken met andere SP'ers in
AmersÍoort over het stuk, geeÍ je op bij Nel 06-
1 0357498 of makire@tomaatnet.nl. Als
afdeling moeten we uiterlijk 30 april onze
reactie naar landelijk SP sturen. Reageer
snel!

Nieuws van de Fractie
EU grondwet en dienstenrichtlijn
De Íractie van de SP heeft dinsdag 5 april drie
moties (met drie toelichtingen) ingediend die te
maken hebben met Europa èn AmersÍoort.
Een motie waar in de gemeenteraad zich
uitspreekt tegen de Dienstenrichtlijn van
Bolkenstein.
Twee moties hebben betrekking op het
komende reÍerendum inzake Europese
Grondwet: een motie vraagt om de plaatsing
van verkiezingsborden en de andere motie
vraagt de gemeente.om het organiseren van
een debat over de Europese Grondwet.
Contact: Frits Schoenmaker, te|4650725 of
mai l, schoe n make r @ tomaatn et. n I
Schaapskooi
Het is inmiddels bijna twee jaar na het
afbranden van de schaapskooi en bijna een
jaar na de beantwoording van de schriftelijke
vragen van de SP.
De SP stelt daarom de volgende vragen:
Wat is er sinds juni 2004, na de beantwoording
van de SP-vragen, gedaan om de herbouw
van de schaapskooi in gang te zetten?
Waarom is er na bijna een jaar nog steeds
geen uitzicht op een nieuwe schaapskooi?
Hoeveel bedraagt het ontvangen verzekerings-
geld en hoeveel is er bijgekomen door middel
van rente?
Wat gaat het college doen om er zo snel
mogelijk voor te zorgen dat er een nieuwe
schaapskooi komt op de weide in Park
Randenbroek en voor verzorgingshuis
Nijenstede?
Contact:Frits Schoenmaker, tel 4650725 of
mai l, schoen maker @ tomaatnet. n I
Bouwlocaties
ln de raadsvergadering van 5 aprilj.l. zijn
besluiten genomen t.a.v. de bouwlocaties
Lichtenberg, Elisabeth en de Kop van
Schothorst. De SP diende o.a. een motie in om
een onderzoek te laten verrichten naar de
haalbaarheid van 10 7o sociale woningbouw op

de beide ziekenhuislocaties. Deze motie werd
verworpen.
De SP verbaast zich in het bijzonder over het
stemgedrag van de PvdA en Groen Links, zij
stemden tegen. Mensen die alleen een sociale
woningbouw woning kunnen betalen staan
lang op de wachtlijst. Dit zal alleen erger
worden met de plannen van B&W ten aanzien
van de binnenstedelijke vernieuwing, o.a. in
Kruiskamp, Rustenburg en Liendert. ln deze
plannen wordt uitgegaan van 1O-2O"/"
vermindering van de sociale woningen door
sloop oÍ verkoop. Hiervoor in de plaats komen
duurdere huur- en koopwoningen terug.
Argument om deze uitruilvan woningsoorten
te doen, is te komen tot een evenwichtiger
samenstelling van de wijk. Voor alle
duidelijkheid de SP heeÍt ook bij de motie voor
de zorgwoningen vóór gestemd.
Contact: Wim van Gammeren, te1.4612003
of mail oam me re n @ to m aatn et. n I
Westtangent
De SP is tegen een Westtangent, o.a.omdat
nut en noodzaak niet zijn aangetoond. Er
wordt niet of nauwelijks rekening gehouden
met de gevolgen voor het milieu. Ook wordt
het sociale aspect bedolven onder, het
economische aspect dat het zou hebben.
Zoals te vaak;wordt ook nu 'gemakshalve'
weer vergeten dat sociaal en natuurlijk milieu
belangrijk zijn voor een goede economie.
Contact: Wim van Gammeren, te|4612003 of
mai I oam m e ren @ to maatn et. n I

Uit de afdeling
Pittige mensen met hart en tijd voor SP
We zoeken enthousiaste mensen voor het
bestuur. Dit is van vitaal belang voor onze
afdeling. Zonder goed bestuur geen
aÍdeling!! Zeker in het verkiezingsjaar kunnen
we niet zonder. lnteresse?, neem contact op
met Hrkus Marring, tel4808632 of mail
ri kus. m arrin a @ tom aatn et. n I

Help mee.
De SP Hulpdienst van de aÍdeling AmersÍoort
is in wording. Maar voordat de SP Hulpdienst
echt kan functioneren, zijn wij op zoek naar
enthousiaste mensen die andere mensen met
vragen op het gebied van bijv. uitkeringen,
huren, e.d. willen helpen en ondersteunen. Het
is handig als je wat kennis hebt op dit gebied,
maar geen must. Voor meer informatie kun je
contact opnemen met Anya Wiersma, mail
wiers.22@hetnet.nlof 472 94 67.



SP Marltkraam
De eerste marktkraamdag van de SP was een
succes te noemen. Er werd veel inÍormatie
gevraagd en geboden. Erwerden ook goede

Het zonnige weer werkte mee aan een heel
informatieve en positieve sÍeer.
Opgeven voor bemensing van de kraam op
23 april Emiclaer kan bij: NelGroenendijk, tel.
06- 1 0357498 of mail, makire @ tomaatnet.nl

Verslag van de 2" thema avond
Op 4 april schetste Jorrit van Loenen in eerste
instantie wat zelfbestuur feitelijk inhoud. Dit
deed hij aan de hand van voorbeelden
in Spanje voor de revolutie van Franco en de
huidige overname van ongeveer 200 fabrieken
in Argentinië.
Zelfbestuur is de meest pure vorm van
democratie. ln deze platte structuur mag
iedereen meebeslissen en heeft dus evenveel
macht.
Toch bleek uit de discussie dat zelÍbestuur
toch veel haken en ogen heeÍt. Ten eerste
dient in alle organisaties overzicht te zijn. Ten
tweede moeten problemen opgelost worden op
een bepaald niveau. Hoe regelje bijvoorbeeld
de overstromingen van de Rijn en Maas
indien gemeenten zelf beschikkings-
recht hebben en enkele gemeenten geen heil
zien in een samenwerking tussen alle
gemeenten in het stroomgebied. Ten derde
waren grote vraagtekens bij het mandaat. Wie
vertegenwoordigt of representeert een groep?
Uit de discussie bleek wel dat in zelfbestuur
weinig ruimte is voor minderheidsstandpunten.
Tenslotte werd geconstateerd dat zelfbestuur
geen tovermiddel is. Wel zou het in de huidige
tijd een oplossing kunnen bieden voor
bijvoorbeeld het voorkomen van
productieoverschotten, vervreemding van
bazen met de werkvloer en de buitensporige
salarissen van topmanagers.
Heb je nog ideeën voor thema avonden neem
contact op met Joris Vermaesen; te1.4451321
of e-mail, vermaesen @ tomaatnet.nl

Oproep voor actie in de Bijstand
Mijn naam is Leni Verhaar 58 jaar en ik woon
in AmersÍoort. Al bijna 15 jaar moet ik leven
van een bijstandsuitkering, waar ik vanuit de
WAO in ben gerold. Met de invoering van de
euro is er niet meer rond te komen van die
769,74 euro. We gaan er alleen nog maar op
achteruit, omdat alle vaste lasten duurder
worden. Kortom we zitten met een minimum
uitkering, onder het bestaansniveau.
Dit voert ons terug naar de tijden van vroeger,
gaan leven van de bedeling, goed bedoeld
maar niet meer van deze tijd
lk vind dat het tijd wordt voor actie. Daarom wil
ik zoveel mogelijk mensen hier in Amersfoort
bereiken die in de zelÍde positie zitten. Vertel
uw verhaal en stuur het in (of bel met de SP).
Naar aanleiding van de verhalen, kan een
duidelijk signaal aÍgegeven worden naar de
sociale dienst en de politiek.
Hoe meer mensen reageren, hoe krachtiger
onzer roep is naar de (Haagse) politiek.
Reageer niet morgen maar vandaag, onder het
motto: Samen staan we sterk!
Contact: Anya Wiersma, te|4729467 of mail
wiers.22@hetnet.nl

Oeps, nog niet voorgesteld.
De Algemene Ledenvergadering is alweer een
tijdje geleden, en ik zou me nog voorstellen.
Nu alsnog; lk, Nel Groenendijk ben inmiddels
45 jaar. lk mag genieten (en alles wat er verder
bij hoort) van m'n 3 kinderen. ln juli 2002 ben
ik actief SP lid van de afd. AmersÍoort
geworden. lnmiddels doe ik verschillende
dingen met en voor de SP; secretaris, het
inlegvel, doe mee in de werkgroep OV, -in de
werkgroep EU grondwet. Binnenkort hoop ik
aan het werk te gaan en in september ga ik
een deeltijd opleiding doen.
Omdat de combinatie leren en werken met een
gezinsleven al behoorlijk druk is, zal ik dan een
behoorlijk deelvan het SP werk over moeten
dragen aan een ander. lk hoop wel dit inlegvel
steeds te kunnen/ mogen blijven maken.
lk kan een ieder aanraden om actieÍ te worden
binnen de SP.Een paar van de redenen; het is
leerzaam, je ontmoet eens heel andere
mensen (bij de kraam bijv.) en, zeker ook om
met elkaar in een goede onderlinge sfeer
dingen te bereiken.
Groeten, Nel Groenendijk

Agenda
14 april: feest 5O0e lid en 5 jarig bestaan
18 april: Harry van Bommel in Soest
23 april: markt op Emiclaer
28 apri: vergadering bestuur
28 mei: markt op Leusderweg
28 mei: landeliik conqres in


