
AFDEtll'lG§illEUl,U§
SP AMERSFOORT EII OMSTREIGiI

ROOD
De jongerenaÍdeling binnen de SP, ROOD, heeft ook in Amers-
foort een bloeiende tak. Ëen actieve groep van betrokken
jongeren houdt zich bezig met problemen die vooraljongeren
raken, zoals onderwijs en studentenhuisvesting. Momenteel
houdt ROOD zich bezig met de "bestrijding" van de mosqui-

to, het apparaatje dat door de gemeente wordt ingezet om

middels een hoog en vooral voor jongeren hoorbaar irritante

pieptoon, hangjongeren te verdrijven, ROOD heeft tijdens de
gemeenteraadsvergadering van 26 maart jl. een ludieke actie
gevoerd onder het motto "mosquíto Íinito". Naar aanleiding

van deze actie bereidt ROOD een initiatiefuoorstel voor om

aan de gerneenteraad te presenteren.

Uoor mesr lnÍomafle ouer B00D: anna.la.uerge@gmal!.oom

ffiÈfril
ïfirHffHEplËpï

wm0
ook uu,

Trohleem?
Bel de SP hulpdienst
06 55 5t 66 32 EMAILADRE§

§P*
mM.r.I

WMO METDPUIIT
SP AmersÍoort is al een tijdje geleden gestart met een meldpunt voor pro-

blemen rondom de WMO (wet maatschappelijke ondersteuning), HeeÍt u zelÍ

problemen rondom de uitvoering van de WMO oÍ kent u mensen die slechte

ervaringen hebben rondom de WMO, meld dit dan aan de SP. De SP wil

met dit meldpunt de problemen die het gevolg zijn van de WMO in kaarl bren-

gen met als doel om deze problemen in de - nabije - toekomst te verhelpen.

Dus schroom niet, meld uw klachtenl

Heeft u nog nooit een e-mail ontvangen van de SP AmersÍoort? Dan hebben wij

uw juiste e-maildres niet. Dit kunt u veranderen door uw juiste e-mailadres aan de
ledenadministratie SP administratie@sp.nl, oÍ aan de organisatiesecretaris Yvonne

Claus: yvonneclaus@planet.nl door te geven.,
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Net als vorig jaar zal er ook dit jaar een bijeenkomst worden georganiseerd voor
nieuwe en/oÍ actieve leden. Naast een kennismaking zal de avond mede in het tek-
en staan van de kernvisie van de sP: "Heel de Mens". u kunt deze kernvisie alvast

doorlezen op de website van de sP onder kopje "Alternatieven", Geïnterusseerden



FRAGTIE
Naar aanleiding van de{)itzending van Zembla d.d, 30 maart jl.

heeft de Íractie een spoeddebat aangevraagd omtrent de

niet-functionerende balansventilatie in de nieuwbouwwijk

Vathorst, Voorts heeÍt de Íractie weer een aantal vragen

gesteld, onder andere omkent de wens van de SP om.het in-

schrijfgeld voor huur:wofinOen aÍ te,schaÍfen, om duidelijkheid

te krijgen omtrent de bestaande afspraken tussen Krijco en

de gemeente rondom het vest§en van een disco op heï Eem.

plein en tot slot omtrent hettijdelijk plaats vinden wan chloor-

transporten via het spoor in Amersfoot't. Voor wat betreÍt dat

laatste maakt de fractie:zich zorgen omtrent de veiligheid van

Je burgers. Uit de antwoorden die de fractie heeft gekregen

van het college zou mqeten blijken dat er geen reden voor

paniek is, Aan alle veifigheidsvereisten ís voldaan.

Uoor meer Íractlenleuws kilk op de §P-sïtel
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SPELEN Í08
Nà succesvolle ledendagen in Burgers Zoo en Het land van

Ooit, wordt de komende SP-ledendag georganiseerd in een

van de grootste pretparken van Nederland: Walibi World.

Alle SP'ers, hun familie en vrienden zijn welkom op 18 mei

2008 om al vast een voorproeÍje te nemen op de "Spelen

'08". Walibi World heeft meer dan 40 attracties te bieden dus

voor iedereen is er die dag wel iets avoniuurlijks te beleven.

Daarnaast zijn er ook diverse SP- en ROOD activiteiten.

Toegangskaarten kosten slechts € 5,00 voor volwassenen en

tot 16 jaar is de toegang € 2,50.

Besteltoegangskaarten online op SPnet met je lidmaatschap-

kaart. Je mag zoveel mensen meenemen als je wilt, of ze nu

lid zijn, of nietl

Programma (onder voorbehoud)

10.30 uur Aankomst en feestelijke ontvangst

11.30 uur Welkom in grote SP-tent, optredens van oa,

Javier Guzman en ïhe Corona's

12.15uur Vrije toegang Walibi en o,a. speeddaten met

Kamerleden, politieke debatten en het HOOD-

Wereldrecord Twister

16.30uur Afsluiting met een van Nedorlands bekendste

bands, trekking megaloterij en een toespraak van

Jan Marijnissen

Bij voldoende belangstelling wordt er een bus vanuit Amers-

foort geregeld, GeeÍ je hiervoor op bij yvonneclaus@planet.nl

of bel 06 51250402

ïoor meer inÍormatie ousr het progriamma' killt op $Pnet

Heeft u problemen, ergernissen of prangende kwesties die

betrekking hebben op uw eigen woonomgeving? Neem dan

contact op met de wijkcoördinatoren van de SP.

Hendrik Van Ens - Schuilenburg, Randenbroek

06 1 5564924, hendrikvanens@hotmail,com

Maurits Gemmink - Leusderkwartier, Vermeerkwartier, Berg

06 21 885261, sandra-maurits@tomaatnet.nl

Bets Beltman - Soesterkwartier

033-4622907 oÍ 06-341 99366, bets.beltman@tomaatnet.nl

Nathalie Hos - Rustenburg, Liendert

06-51979913, nathaliehos@hotmail.com ,:

Anya Wiersma - Centrum, Koppel, Kruiskamp

033-8881 261 oÍ 06- 1 5058596, anya,wiersma@tomaatnet.nl V
Yvonne Glaus - Schothorst, Zielhorst

033-49436 1 0 of 06 51 2504A2, yvonneclaus@planet, nl

Ada de Smit - Hoogland, Hooglanderveen

033-4806593

Vacature Nieuwland, Kattenbroek, Vathorst

OPRIGHÏIIIG KER]IGROEP SP AMERSFOOBÏ
ln verband met de komende gemeenteraadsverkiezingen, zal de SP zich weer volop

actief in gaan zetten in Amersfoort om zoveel mogelijk stemmen te krijgen. Daarvoor

zijn echter mensen nodig die het leuk vinden om voor de SP de handen uit de mou-

wen te willen steken. Wilje actief worden oÍ ben je al actieí? Kom dan naar de eerste

bijeenkomst van de KERNGROEP SP AMERSFOORT op maandag 21 april a.s, om

20,00 uur in de SP fractiekamer op het gemeeniehuis te Amersfoort, OÍ meld je aan

bij Yvonne Claus, 06-51250402 of yvonneclaus@planet.nl

Iie ook de brleÍ die in deze Tribune zit!AMERSFOORT.SP,ilL


