
Activiteiten die de SP populairder moeten maken

bijjongeren, zijn klussen voor SP-jongeren' Als het

aàn Oè orde is om bij een actie de handen ineen te

slaan met andere jongeren (niet-SP'ers), gaat het

een groep SP-jongeren makkelijker af om.hen mee

de bàrricaden op te krijgen dan wanneer de

gewone SP dit zou proberen. Verder zou zo'n

lroep jonge SP'ers een voelspriet van de SP op

Éet ge-bieà van jongerenzaken kunnen zijn, en

misschien ook wel een waakhond tegen
verrechtsing. Om deze redenen vind ik het

belangrijk dat we ons als SP-jongeren
organi-iséren. En het is ook wel zo leuk natuurlijk'

Eei volgende bijeenkomst zit eraan te komen' ln

het volgénde inlegvel volgt de aankondiging' Als je

suggesties hebt ofzo (welke misstanden die
jongeren in Amersfoort en omgeving voor hun
-t<ieien 

krijgen, moeten volgens jou nodig eens

worden aangepakt, bijvoorbeeld), dan hoor ik dat

graag. Jorrit van Loenen jorritvl@hotmail'com 033-

4807808

Vele handen maken licht werk

Verkiezingen
Zodrade verkiezingsborden neergezet zijn door de

gemeente, slaan wè weer toe' Voor dit onderdeel

Éeb je behangsellijm, een kwast en een goede

emmer nodig.
Het idee is om als eerste een grote poster A0 te

plakken en in de gaten te houden dat de

concurrentie ons niet overPlakt.
Posters zijn aan te vragen via Rikus'

De verkiezingskraam staat weer op de

VarkensmarÈt op 1a dec. en 'l 1 en 1B januari van

10.00 tot 13.00 uur en van 13'00 tot en met 16'00

uur. De bedoeling is om met zoveel mogelijk

mensen folders uit te delen en vragen te

beantwoorden. Er is een tent, tafel en

toestemming van de gemeente. Wilje meedoen,

meld je aan bijChristiaan 033-4330033 -

christiaanverweij@tomaatnet. nl
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Jongerenmeeting

Vrijdag 15 november was er bij mij thuis een

bijeenkomst van jonge leden van de SP

Amersfoort. Van een lijst waar alle jonge leden op

stonden had ik iedereen van wie het

telefoonnummer of e-mailadres hel nog deed

uitgenodigd, ongeveer twintig mensen. Er kwamen

drie mensen op af. Het is een begin'..
We hadden het onder andere over mogelijke SP-

jongerenactiviteiten in Amersfoort en hoe we de

jon§e SP'ers hiervoor warm zouden kunnen laten

iopèn. lets ondernemen tegen het tekort aan
jongerenhuisvesting leek ons een goeie. Ook

hadden we het over de mogelijkheid om een

Amersfoortse afdeling van ROOD te worden, de

organisatie van jonge SP'ers (16 Um 27). ROOD

freéft nele aardige successen geboekt met acties'

De verplichte etikettering van gentech-voedsel

hebben we bijvoorbeeld aan ROOD te danken'

Folderen
ln maart en mei 2002 hebben ongeveer 35

mensen ruim 40.000 Íolders verspreid. Dit
gebeurde huis-aan-huis in een groot deelvan de

Amersfoortse wijken. ln januariwillen we een

zelfde folderactie ondernemen. Wilje meedoen

met het organiseren en uitvoeren hiervan? Meld je

bij Peter vàn Griensven - 033 - 47277 67 e-mail
griensven@tomaatnet

Tribuneverspreiding
ln de bijna atÈ Sp-atdelingen brengen de leden de

Tribune zelÍ rond. Met de groei van het ledental in

Amersfoort, Leusden en SoesVsoesterberg (450 in

totaal) kunnen we nieuwe mensen goed
gebruiken. Zowel om wijken over te nemen van

ànderen, als voor nieuwe wijken zoeken we

mensen. Momenteel is er een vacature voor
postcodegebied 3813. Maar ook uit de andere
postcode[ebieden zijn verspreiders welkom' Meld

je aan bij Dick. 033-4631337 -

dirksv@tomaatnet.nl

Provinciale Campagne
Direct na de campagne voor deTweede kamer gaan we door met die voor de Provinciale staten van 6

maart 2003. Heb je een suggestie voor deze calmpagne kan je dat meld dat svp Hiram van der Gaag'

hiram@mac.com of tetefoni"ión via ons bestuur. lÀ eén gezamenliike ledenvergadering van de

Utrechtse Sp-aÍdetingen zal opdonderdag 19 decembei a.s. het verkiezingsprogramma voor de

provinciale statenverkiezingen van 11 maqrt 2003 worden vastgesteld. Alle sP-leden uit de provincie

Utrecht zijn hierbijràn nàrt" welkom. Welword je in verband met de organisatie verzocht om een

mailtje te sturen naar piciansen@wanadoo.nt, of te bellen naar 06-51844755. Het conceptprogramma is

vanaf13decembero.Debijeenkomstvindtplaatsinons
Utrechtse afdelingskantoor, Bernadottelaan 31 en begint om 20.00 uur.



BIJEENKOMST VOOR NIEUWE ACTIEVE LEDEN
Op zondag 22 december is er een bijeenkomst georganiseerd in Het Hallehuis in Schothorst voor nieuwe
actieve leden. Op deze bijeenkomst zal er wat over de fractie verteld worden en over de diverse acties die
de SP organiseert. ledereen die heeft laten weten wat voor de partijte willen doen wordt hier persoonlijk
voor uitgenodigd. Het kan echter zijn dat enkele leden (die opgegeven hebben actieÍ te willen worden)
niet benaderd worden. Dit heeft te maken met het beperkte aantal stoelen in Het Hallehuis. Helaas geldt
het principe vol = vol. Mocht de bijeenkomst een succes zijn, dan zal het begin volgend jaar herhaald
worden. Voor meer informatie: Christiaan Verweij 033-4330033

Overzicht gegevens SP
vertegenwoordiging in de RAAD

Joris Vermaesen, fractievoorzitter. Tel. nr: 445
1321 I 0624437951
Email : vermaesen@tomaatnet. n I

Commissielid van Economische Zaken (ECO).
Hieronder vallen de aandachtsgebieden:

. Economischeontwikkeling,centraal
stadsgebied, ruimtelijke ontwikkeling
(inclusief Vathorst en planeconomie

Commissielid van Bestuurliike Zaken (BES). Met
als werkterrein:

. Algemeen bestuurlijke zaken,
politie/veiligheid, brandweer,
dienstverlening en financiën.

Frits Schoenmaker, tel.nr: 465 07 25 Email:
schoenmaker@tomaatnet. nl

Mensen die contact hebben met asielzoekers
slapen er niet meer van. Zijzien met lede ogen
hoe asielzoekers geestelijk kapot gaan door het
jarenlange wachten en hoe zij uit de
opvangvoorzien in gen worden verwijderd.

Met steun van de Raad van Kerken Amersfoort
organiseren mensen die zich betrokken voelen
bij vluchtelingen en asielzoekers een nachtwake.
Dezezal gehouden worden van zaterdag 14
december 22 uur tot zondag 15 december 10.30
uur in de Johanneskerk aan de Westsingel, hoek
MolenstraaVHellestraat in Amersfoort. ln
tientallen plaatsen in Nederland vindt een
dergelijke wake plaats.

De initiatiefgroep, de steungroep vluchtelingen
op straat, wil met name aandacht vestigen op
asielzoekers die al lang in Nederland verblijven
en afkomstig zijn uit landen waar burgeroorlog,
vervolging en hongersnood is.

Sinds de Nieuwe Vreemdelingenwet op 1 april
2001 in werking trad worden asielverzoeken snel
aÍgehandeld. Uit de periode daarvoor zijn echter
duizenden asielzoekers overgebleven die al drie,
vier jaar of nog langer hier verblijven. Zij zijn nog

Commissielid van Beheerszaken (BEH). Met als
werkterrein:

. Stadsbeheer, wijkbeheer, verkeer en
milieu.

. Frits neemt werkterrein sDort van de
commissie SMO voor zijn rekening

Gidia Kap, tel.nr: 480 8632 106 29306703
Emai l; q idiakap@tomaatneJ. nJ

Commissielid van Sociaal Maatschaopeliike
Ontwikkelinoen (SMO). Met als werkterrein:

. Sociale zekerheid, welzijn, sport (zie
Frits), werkgelegenheid, cultuur,
volkshuisvesting (zie Peter v. Griensven)
en onderwijs.

Peter van Griensven, tel.nr:47277 67 l06
21 826725, Email: griensven@tomaatnet. nl
buitenqewoon commissielid SMO. met als
werkgebied: volkshuisvesting

"in procedure".Zijzijn en worden zonder
onderdak, voedsel, medische hulp, met of
zonder kinderen, op straat gezet. Zo zijn zij
ongezien, onzichtbaar gemaakt.

De landelijke overheid is verantwoordelijk voor
deze grote groep mensen omdat zij hun verblijf
heeft gedoogd en een onduidelijk en steeds
wisselend beleid heeft gevoerd. Deze mensen
zijn vaak ingeburgerd in de Nederlandse
samenleving, hun kinderen zijn hier geboren,
volgen onderwijs en spreken perÍect Nederlands.
Zij kennen het land van hun ouders niet.

De steungroep vluchtelingen op straat in
Amersfoort vindt, ondersteund door de Raad van
Kerken, dat de landelijke overheid op
humanitaire gronden aan deze mensen een
verbl ijfsvergu nni ng moet verlenen. Tijdens de
nachtwake ligt een petitie ter ondertekening
gereed.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met Menno Schuyt (035-6025191) of
Hennie Vleugel (033-4331486) of via e-mail:
sporenadvies@ planet. nl

Nachtwake in Amersfoort voor asielzoekers
Onder het motto:

IK KAN ÉR NIET VAN SLAPEN, DAAROM GA IKWAKEN


