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H istorische gebeu Éenis
B&W hielden woensdagavond í3 november de
eer aan zichzeli, nadat zij het verwijt hadden
gehad de raad niet en onvoldoende te hebben
geïnformeerd over het baggerdepot. De
collegepartijen verwijten elkaar de val van het
college. WD en Groenlinks zeggen dat het
CDA uit was op een breuk. PvdA en Christen
Unie stellen dat de WD het vertrouwen heeft
geschaad. WD-wethouder B. van der Werff
heeft de brief van GS over de baggerstort niet
doorgestuurd naar de raad. Gezien de omstan-
digheden is dit de beste keuze. De bagger kwes-
tie is niet goed gelopen. Een nieuw college
CDA/PvdAA/VD is nog denkbaar. ledere nieuwe
coalitie heeft altijd twee van deze drie partijen
nodig. Als er geen vertrouwen is, is de stad
eigenlijk onbestuurbaar.
John de Maat (a806a00)

De bagger(stort)
Een maand na de valvan het college kunnen we
alleen maar constateren dat er in feite niets is
veranderd. Actiegroep Geen Uitbreiding Stort
(GUS), stortbedrijf Smink, provincie en gemeen-
te staan nog steeds in een patstelling tot elkaar,
waarbij Smink en de provincie juridisch helaas
wel aan het langste eind zullen trekken. In de
commentaren is veel geschreven over allerlei
andere oozaken van de politieke crisis.
Ondanks dat we pas sinds 2002 in de raad zitten
kunnen ook wij zien dat er een verruwing in de
raad heeft plaatsgevonden, waarbij onbeschoft
taalgebruik en het bespreken van privé proble-
men in interviews inderdaad voor de burgemees-
ter een aanleiding is om alle fractieleiders op
gesprek te vragen. Maar dat was een idee van
voor de val van het college. Nu kan het bestuur
niet meer op een meerderheid bogen, en zijn
alle ll fractievoorzitters naar een bijeenkomst in
Zeist geweest, om de ontstane situatie door te
spreken. Een oplossing is hierdoor geen steek
dichterbij gekomen. De SP Amersfoort is al
vanaf het begin dat daar berichten over bekend
werden, tegen het plan om de baggerstort tegen
de woonwijken Vathorst en Nieuwland aan te
leggen. Wij roepen, keer op keer, om de bagger
op meerdere lokaties in de provincie, zo dicht
mogelijk bij de vindplaatsen, en zo ver mogelijk
weg van woonwijken, te storten.
Dick Vestdijk (4631 337)

Lijken in de kast
De SP-fractie heeft een drukke maand achter de
rug. Op 10 en 12 november behandeling van de
begroting met veel bezuinigingsvoorstellen. De
SP diende talvan amendementen in om mensen
met een kleine beurs te sparen. En gaf ook aan
waar geld te halen was. De fractie was tegen
bezuiniging op de bijzondere bijstand. Voor
handhaving van de subsidie aan de SWA. We
stelden voor tarieven voor sportaccommodaties
en cursussen maximaal met het inflatiepercen-
tage verhogen, i.p.v. 28o/o zoals bij sommige
cursussen het geval is. Het gaat om de mens
was onze stelling. Dan maar minder "Amersfoort
op de kaart zetten". Op 13 november j.l. viel het
college over de bagger. Maar eigenlijk over de
achterkamertjespolitiek zoals die in de vorige
raadsperiode door de regenten Boer (CDA) en
De Man (PvdA) werd ultgevoerd. Met Smink en
Vahstal zijn overeenkomsten gesloten. Daarom
worden we nu opgescheept met een bagger-
berging pal naast een woonwijk. En daarom ligt
er nu een claim van 32 miljoen Euro van
Vahlstal. Tal van andere lijken zitten vermoede-
lijk nog in de kast. 11 zetels wonnen de nieuwe
partijen tijdens de verkiezingen in 2002, de SP
won er 3. Een duidelijk teken dat de bewoners
van Amersfoort een andere politiek wensten.
Toch kwamen "oude" politici zoals De Wilde,
Geluk, Van der Werff en Jonkman terug. Een
college van verliezende partijen werd gevormd.
"Niet zeuren" we hebben toch een meerderheid
was het argument. Mede door onderlinge
tegenstellingen tussen het CDA en de WD in de
raad viel het college op 13 november j.l. We zijn
benieuwd hoe het nu verder gaat. Open vizier of
achterkamertjes? '11 december a.s. weten we
waarschijnlijk meer.
Wi m va n G a m m e re n, f racti evoorzitte r.
033-4612003 of 4620862

Vasco da Gamastraat
Samen met bewoners in de Vasco da
Gamastraat en de Magelhaenstraat trad de
fractie op voor behoud van het groen in de wijk.
Het lijkt (deels) te lukken. Problemen bijjou in de
buurt? De fractie hoort het graag en komt kijken
of we er samen iets aan kunnen doen! Fractie en
actie, zo horen we te werken.
Bets Beltman (4622907) of Frits Schoenmaker
(4650725).



De rust in de Willem van Otterlostraat.
De rust en veiligheid is in onze straat weer terug.
Dat is een verademing voor bewoners. De
rechtszitting van 'l december j.l zal met grote
waarschijnlijkheid tot uitzetting van de veel
besproken leiden. Zeer waarschijnlijk al de
bewoner middels buro VIA een tweede kans
krijgen bij PORTAAL. De rechter doet over 2
weken uitspraak. Echter er is sinds een maand
al geen overlast meer geweest. Door dit incident
wordt de slechte samenwerking tussen woning-
corporaties, wijkbeheer, politie en gemeente
weer onder de aandacht gebracht. Hopelijk
levert het winst op voor meer veiligheid in wijken.
Het is mijn mening dat een goed beleid en ade-
quate afspraken erg belangrijk ziin, maar dat het
vooral de inzet, betrokkenheid en moed van
individuele mensen is, die het verschil maken.
Voor de problemen in deze straat heeft jullie
inzet een groot verschil gemaakt! lk wil de leden
van de SP die zich hiervoor hebben ingezet
bedanken.
lngezonden: Schrijver wenst anoniem te blijven.

Kort nieuws uit de Raad
Frits sprong afgelopen maand in de bres voor
de skeelers en verdedigde een sociaal veilige
fietsroute van Vathorst naar Emiclaer.
Bets hield een gloedvol betoog om de
bijzondere bijstand te behouden en bekritiseerde
de SWA. Gidia Kap ondersteunde Bets,
Wim Schoonheiim en Frans Weijzen gaven de
fractie tal van waardevolle adviezen en waren
trouwe supporters in de raadszaal.

Zwartboek Vogelpest
Het van Vogelpest van de hobbydier-houders is
er! Het boek is ruim 650 pagina's l! dik en
bestaat voor een groot deel uit persoon-lijke
verhalen van mensen. Daarnaast weten-
schappelijk en juridische feiten, foto's, schilde-
rijen en gedichten en aanbevelingen voor de
toekomst. Begin december wordt het boek
aangeboden aan minister Veerman en í0
december aan burgemeester van Vliet. Namens
de SP Amersfoort heb ik deel uitgemaakt van
het Amersfoorts comite Vogelpest. Met het feit
dat er n.a.v. schriftelijke vragen aan het college
en de bijeenkomst die uiteindelijk is gehouden
voor de bewoners van de stad (een opkomst van
16 mensen) denk ik dat we een constructieve
bijdrage hebben kunnen leveren.
Gidia Kap (4808632)

Rood is helaas gestopt
Rood de jongeren beweging van de SP A'foort
heeft zich zelt, in het weekend van 1 en 2 no-
vember opgeven, al enige tijd waren er span-
ningen tussen de activiteiten van Autochtoon
Centrum en hun SP werk. Het bestuur vindt

namelijk dat deze activiteiten gescheiden
gehouden moeten worden. We bedanken o.a.
Bas, Jorrit, Laura, Vincent, Erwin, Tom voor hun
inzet en rode SP hart.

Help
Hiermee hebben wij geen jongeren afdeling
meer tenrvijl wij die keihard in deze prachtige
...stad nodig hebben. Het zelfde geld voor de
stem van de meer belegen keientrekker. De
grijze roodstaarten is de oudere afdeling van de
SP die niet vertegenwoordigd is in Amersfoort.
Bij deze een oproep aan jong en oud informeer
ons over zaken die jouw raken. Bel ons, mail ons
spam ons of papagaai. Geef de fractie en het
bestuur zangzaad.
Namens het bestuur John de Maat(4806a00)

Nieuw bestuur
Op de algemene ledenvergadering van 20
oktober is een nieuw bestuur gekozen omdat het
voor mijn gevoel eeuwen geleden is wil ik hier
maar kort bij stil staan. Samenstelling Rikus
Marring voorzitter, Adri Slingeland en Brigitte
secretariaat, Bets Beltman penningmeester,
John de Maat PR, Dilan Yesilgoz organisatie.
lnlichtingen Rikus (4808632), of secretariaat
4807884

Prijsvraag
Nieuw bestuur nieuwe inzichten, de jackpot is er
nog niet uit. Voor u ligt de oude lay-out van het
inlegvel van de tribune. Het nieuwe bestuur wil
dit krantje een nieuwe naam geven en roepen de
leden op mee te denken. Voor diegene die de
uiteindelijke naam verzint ligt een cadeau klaar.

Communiceren kun je dat eten
Na wekenlang actie tegen het kabinet Balken-
ende en ze consequent neer te zetten als onbe-
trouwbaar en asociaal wou de FNV dat zijn
leden voor het sociaal accoord stemde. Eerst
werd tegen gecommuniceerd en daarna voor.
De SP heeft tegen geadviseerd aan de FNV
leden. Als de leden tegen hadden gestemd, 58%
voor, had de Wad moeten opstappen. Dit hele
beleid heeft de Wad net niet zijn kop gekost
maar wel veel leden. Een ander voorbeeld van
slechte communicatie is dat de FNV altijd zegt
op te komen voor de individuele leden terwijl de
nadruk ligt op CAO's. De vakbonden zouden
zich moeten oriënteren op een andere vakbond.
Alleen al dat de achterban steeds meer veran-
derd van arbeider tot hoog opgeleiden die kri-
tisch zijn en niet accoord gaan met een mager
sociaal akkoord. De FNVzou de boodschap een
stuk beter moeten communiceren.
John de Maat 10 jaar FNVlid (480il00)


