
&§ffiffik§wffik&wm%€§w&
SP AMERSFOORT EN OMSTREKEN

TAATSTE AtU DRUKBÉZOGHT
Op 24 maart was er een ALV om het

conceptverkiezingsprogramma van

het landelijk door te nemen voor de

regioconferentie en op 7 aprilj.l. was

er wedelom een ALV waar we de

nota van wiizigingen hebben door-
qenomen, die daar uit voort gekomen

Vooral de laatsteALVwas goed bezocht.

Ondanks de (te) korte voorbereidings-

tqd waren er vele enthousiastelingen die

meelazen en mee discussieerden. Leuk

was het om te zien dat er net zoals oP

24 maarL, weer nieuwe leden aanwezig

waren. lnmiddels zijn sommigen van

hen mee gegaan naar de regioconfer-

entie en gaan latet oP 24 aPril, mee

naar het congres.

De aangegeven punten van wijziging

worden aan het landelijk doorgegeven.
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SP PLAKT ER WEER OP LOS: DOE JE MEE?
De teasers voor de aankomende

verkiezingen zijn binnen. Het is de

bedoeling dat deze geplakt worden

op de verkiezingsborden. ln veel ge-

meenten blijven deze staan, maar

helaas in AmersÍoort niet. Toch gaan

we plakken! Zin om mee te doen?

Meld je aan! Er zqn vier gigantisch grote

teasers binnen gekomen die we willen

plakken op de vrije plakplaatsen. Wil je

er een voor je raam? Neem dan even

contact op met het aÍdelingsbestuur via

amersfoort@sp.nl. We hebben de vol-

gende teksten: HET KAN over links, HET

KAN de banken betalen, HET KAN, 65

blijft 65 en HET l(AN zorg voor iedereen.
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Groeneueld Blogt!
Koos Voogt en mijn persoon zetten op 2e officiële raadsverga-

dering de omroep op de agenda. Voor mij is het doel hoe gaan

we nu verder met de omroep. De toestand die we nu hebben

is niet afgehamerd in de raad en is wat mij betreft een officieuze

toestand. Sterker nog voor mij is het een ongewenste toestand.

We hebben nu 2x RTV Utrecht voor dubbel geld. Verder ben

ik van menlng dat we RW Utrecht geen of zeer weinig geld

verschuldigd zijn. RW Utrecht is een provinciale omroep die zo

wie zo over Amersfoort moet berichten, daar worden zt1 voor

betaald door de provincie. Dat hoeft Amersfoort niet nog een

keer te betalen.

Naast de aljaren lange vreemde gang van zaken bij OA, zow-

el op het financiële als wel op organisatorisch gebied wat de

Amersfoortse belasting betaler veel geld heeft gekost en weinig

voor heeft terug gekregen een raadsondezoek waard. lk
probeer daar de komende tijd draagvlak binnen de raad voor te

krijgen. lk wil nu uiteindelijk weten in hoe verre we als raad ons

voor het lapje doen houden. lk wil weten hoe het zit met de al

dan niet gemanipuleerde ledenvergaderingen, het invliegen van

ongewenste voozitters, het af serveren van leden en gekan-

dideerde bestuursleden, het mogelijk voor het lapje houden

van de raad ten aanzien van de financiën. Hoe zit het nu met

de duur gekochte apparatuur, het zonder kennisgeving over-

gaan van OA naar RTV Utrecht. ls er door het "gemeentehuis /
bestuur" gelobbyd om de zendmachtiging, tegen de wil van de

raden in, aan OA te verlenen in plaats van Eemstad. Heeft RTV

Utrecht gegevens van OA gebruikt om adverteerders van OA af

te pakken. Er zijn nog wel meer vragen te beantwoorden dan ik

nu opschrijf. Maar dat ondezoek is nog even van latere zorg?

Eerst moeten we er voor zorgen dat we gaan proberen om

de omroep in Amersfoort te houden. ln mijn ogen zijn er mo-

gelijkheden, mits men anders wil denken. Je zou kunnen den-

ken aan een kleine onaÍhankelijke redactie die de producties

van de Rob Lampe's met ROC stagairs, Frits de With'en, John

Stribossen, de glasvezelvrijwilligers in het noorden van de stad

en vele andere filmers in de stad zoals Huib Schoonhoven,

beoordelen aan de hand van een redactie statuut op de kabel

zetten. Deze redactie is verantwoordelijk voor de continuiteit en

kwaliteit van de programma's. Deze redactie kan ook specifie._
opdrachten geven aan de verschillende partijen. lk denk dat je

dan leuke, goede en vernieuwende Amersfoortse televisie krrjgt

tegen een acceptabele prrls en hoge kwaliteit. Uiteraard zijn er

ook nog andere opties het bespreken waard. De RTV Utrecht

optie staat wat mij betreft op de laatste plaats.

Degene die een creatief ander idee heeft om een omroep in
Amersfoortte behouden kan mijbellen of mailen: g.groeneveld@

raad-amersfoort.nl of 0629598628. Geert.
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STEU]I DE SGHOOilMAKERS!

Zoals velen van jullie weten zijn de schoonmakers op
Schiphol, diverse NS lokaties en dergelijke al weken
lang aan het staken. FNV Bondgenoten leidt deze ac-
ties. Men heeft aan de SP gevraagd of wij mensen wil-
len benaderen of zij mee willen doen aan de stakingen.
Niet alleen het landelijk is hiertoe bereid maar ook de
AmersÍoortse afdeling.
Op de laatste ALV hebben enkelen zich al aangemeld om

Geert te ondersteunen. Het is de bedoeling dat de schoon-

makers van het stadhuis worden benaderd om zich aan te
sluiten bij hun stakende collega's. Verder zou het mooi zrln

als de stakers van NS Amersfoort worden gesteund, bv door
een kraam met soep of iets dergelijks. We hebben daarvoor

natuurlijk wel handjes en voetjes nodig.

Bedenk vooral dat het de schoonmakers gaat om het riante

bedrag van 30 eurocent! Bruto.

Toch een heel andere strijd dan het graaien van miljoenen e,
Steun ze alsjeblieft en help ons hun acties te steunen. Bel:

06-30034501.
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