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De mars tegen de chlooÉreinen en de interpellatie in
de gemeenteraad hebben succes gehad. Deze SP-acties
hadden een hoofddoel: Gemeente Amersfoort, zeg nee

gen de chloortreinen! Dat doel is bereikt. Burgemeester
Yolsius gaat zich in bestuurlijk Nederland verzetten
tegen de chloortreinen. De wet geeft de gemeente weinig
mogelijkheden. Daarom is het belangrijk dat de burgemeester
steun in het land probeert te krijgen. Géén chloortreinen
doorAmersfoort, maar natuurlijk ook niet doorApeldoorn of
Woerden. Als het verzet groeit zal A!<ZO zelÍhaar logistieke
problemen moeten oplossen en zo hoort het ook!

SruDEB0EïEP! lloe'm ile gÍoeten!
Veranderingen in het onderwijs
hangen ons boven het hoofd. Met
termen als langstudeerders en
luie studenten worden we om de
ren gegooid. Overal hoor je het:

Ytudenten zijn lui en drinken te veel
bier!

Deze studenten zijn er vast, maar
hebben zeker niet de meerderheid.
Het is niet raar dat de huidige
ministers de studenten zo typeren.
Hun eigen geschiedenis sluit namelijk
naadloos aan op dit beeld van de
luie studenten. Mark Rutte zelf deed
acht jaar over zijn studie. En Maxime
Verhagen is de ongekroonde prins
(carnaval) van de langstudeerders met
1í studiejaren!

De Halbe-heffing of studieboete zoals
die er nu ligt geldt alleen voor mensen
die na een jaar uitloop nog geen diploma
hebben. Een boete van €3000,- euro
zou dan te rechtvaardigen zijn, vindt
Halbe Zijlstra WD staatssecretaris

van Onderwijs Cultuur en Wetenschap.
Dat langstuderen meestal geen
keuze is wordt hierbij volledig over
het hoofd gezien. Stel dat de student
een kennisachterstand heeft omdat
hij vanaf het VMBO doorgestroomd
is of door middel van een 21+ test
toegelaten is tot een HBO of WO studie.
Deze groep heeft al een groter risico op
studievertraging. En studenten met een
spierziekte, dyslexie of de ziekte van
Pfeiffer worden juist benadeelt door
deze asociale regels. Nederland in de
top 5 van kenniseconomieën tenvijl
er geen ruimte is voor excellentie is
onmogelijk

"3000,- euro boete voor ontwikkeling
van jezelf is belachelijk. Daarom is het
belangrijk dat wij deze idiote maatregel
van tafel krijgen. Daarom ben ik 12

april op het plein in Den Haag om te
demonstreren en te laten zien dat wij
dit niet zomaar pikken!" Aldus Daan
Schoenmaker van ROOD Amersfoort.

12 april is er een grote demonstratie
tegen de Halbe-heffing. Iedereen is
welkom zich hierbij aan te sluiten.
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Onze belangrijkste activiteit was afgelopen woensdag 6 april
'Buurten in de buurt': deze keer in Kattenbroek. Van 19.00
tot 21.00 uur gingen SP-leden de wijk in en belden aan bij
de mensen thuis. Doel daarbij was in contact te komen met
de bewoners en hun verhaal te horen. Als je weet wat er in
een wijk of een deel daarvan leeft, kun je daar eventueel
acties op touw zetten.

Daarnaast was er natuurlijk de protestmars tegen de
chloortransporten door Amersfoort. 'Geen chloor over ons
spoor'was de leus. De opkomst was goed en in combinatie
met de behandeling in de gemeenteraad is het goede actie
geweest. En het was ook nuttig, want het doel 'Gemeente
Amersfoort, zeg nee tegen de chloortreinen!' is bereikt.
Burgemeester Bolsius gaat zich bestuurlijk verzetten tegen
de chloortreinen door Amersfoort.
Verder hebben we ons ookgebogen over het asbestprobleem
in Amersfoort. Nadat de daken van de wijk Jeruzalem
bleken ook de daken van huizen aan de Bruggensingel-zuid

asbest te bevatten (woningen uit 1991!). We zijn 23 maart
met een groep langs de deur gegaan om het verhaal van de
bewoners te horen. lnmiddels is er apart groepje gevormd
die zich bezig gaat houden met asbest.
De komende tijd gaan we natuurlijk weer de buurt in de buurt
iedere maand 1x; er ligt een verzoek van een buurtbewoner
om in actie te komen tegen de sloop van huurflatwoningen
aan de Ganskuil. Ook gaan we eerdaags nog een enquète
houden bij de Sociale werkvoorzieningen (vroeger noemde
we dat sociale werkplaatsen)

Zijn er dingen die u opgevallen zijn? Of waar u zich hard
voor wilt maken? Laat het ons weten!

Wilt u met ons meedoen in de kerngroep laat dan ook aan
ons weten. Dat kan bij:

Mieke (06) í0 28 37 41

of bij Frits (06) 36 10 99 55.
Of stuur een mailtje naar schoenmaker@tomaatnet.nl.

foto : reg ioconfe re nti e p rov i n ci e Utre cht
Op zaterdag 16 april is er weer een regioconferentie.

[GTlID[ maandag 9 mei :

woensdag 11 mei:

KERNGROEP BIJEENKOMST
20:00 - 22:00, Johanneskerk, Westsingel 30, Amersfoort

BUURTEN IN DE BUURT
Schothorst: neem voor tijden en ontmoetingspunt contact op:
Mieke T (06) 10 28 37 41 of Frits T (06) 36 10 99 55

ROOD OVERLEG
20.00 uur, Fractiekamer SP, Gemeentehuis. Hier gaan we
nieuwe plannen smeden en lopende acties bespreken!
Bezoek voor exacte data de website rood.amersfoort.sp.nl
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