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Politiek Café

Op 7 juni a.s. belooft het een spectaculair politiek café te worden. Het onderwerp is "DE
STRIJD IN IIET MIDDEN-OOSTEN". Dit onderwerp leidt tot veel emoties bij mensen en
geeft genoeg itof voor een pittige discussie. Daarbij komt dat er vooraanstaande sprekers
aanweng zullen zijn die elk zijnltraar standpunt met verve zal verwoorden. Eerste Kamerlid
voor de SP, Anja Meulenbelt heeft al toegezegd aanwezig ts njn Dus noteer 7 juni a.s. alvast
in de agenda! Nadere informatie volgt via het inlegvel en website.

Of-meldpunt
Het meldpunt Openbaar Vervoer van SP Amersfoort is een succes. Er z4ncirca 40 meldingen
binnen gekomen en het merendeel van de klachten behof lijnen 4 en 5 en lijn 10. De SP heeft
nu als doel gesteld om er voor te zorgendat voor de zomer lijnen 4 en 5 weer volgens de oude
route rijden en lijn 10 moet weer via de Leusderweg gaan rijden. Deze en andere punten legt
de fractie tijdens de raadsvergadering op 7 april 2009 voor aan de andere partrjen. Voor de
meest recente infomratie omtrent dit onderwerp kunt u terecht op de website van SP
Amersfoort.

Kelvinstraat e.o.

Maandag 30 maart jl. was er een bijeenkomst met de bewoners van de driehoek Kelvinstraat,
georganiseerd door de Alliantie, over de sloopplannen voor deze buurt. Dat de bewoners niet
tevreden waÍen over de wijze waarop zij betrokken worden bij de sloopplannen, kunt u zien
op de door de SP gemaakte filmimpressie welke u via de website van SP Amersfoort kunt
bekijken. Het merendeel van de bewoners is tegen sloop. Dit is de uitkomst van de enquëte,
die de SP onlangs in de buurt heeft gehouden. Veel bewoners zouden gr:aagzien dat hun
woning wordt opgeknapt en kiezen voor behoud van het groen in de wijk. Bijna iedereen
woont er met veel plezier en wil dat het liefsl zo houden. Desondanks wordt door de Alliantie
doorgegaan met de plannen. De SP is, gelet op de uitkomst van de enquete, tegen de plannen
en zal de bewoners dan ook op alle mogelijke manieren steunen bij de actie tot behoud van de
huidige woningen in de Kelvinstraat e.o. Voor meer informatie omtrent deze actiekunt u
contact opnemen met het bestuur van SP Amersfoort.

SP.



Actie Hoooland-west

Het is even stil geweest rondom de actie Hoogland-west; de shijd tegen de komst van een
golfbaan in het enige resterende gïoene stuk van Amersfoort. De plannen staan binnenkort
weer op de politieke agenda. Reden voor de SP om weer flink actief te worden met het
ophalen van handtekeningen en mobiliseren van mensen. Zo is er op diverse momenten een
handtekeningenophaalactie geweest in Hoogland, onder andere op 1 april jl. heeft er een
kraaur- gestaan bij winkelcentrum Kraailandhof en op l l april jl. heeft er een kraam gestaan

bij de Aldi in Hoogland. Veel bewoners geven aandat zij tegen de komst van een golfbaan
àjn.

ROOD

De afgelopen maand stond ROOD Amersfoort weer in de binnenstad om de Code ROOD uit
te delen. De Code ROOD is het jongerenblad van ROOD, jong in de SP. De aÍikelen gaan

over jongerenzaken die in heel het land spelen en waaÍ ROOD actie op voert. ROOD
Amersfoort maakte van de gelegenheid gebruik om ook in gesprek te raken met jongeren over
jongerenzaken die in Amersfoort spelen. ROOD Amersfoort maakt zichal lang dnrk over het
wegsleepbeleid van fietsen rondom het station en momenteel voert ROOD actie tegen de

discriminerende wijze waa.rop studentenkamers in Amersfoort worden verdeeld. Hbo-
studenten knjgen voorrang ten koste van MBO- studenten. Voor meer informatie omfuent
ROOD -activiteiten kunt u contact opnemen met Marc Smits, tel: 06- 34 76 89 80 of email:
roodamersfoort@ sp.nl.


