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Uit de fractie

De SP motie Communicatie, die bedoeld was
om te ondezoeken of het aantal communicatie
medewerkers (+/- 20 manlvrouw) omlaag zou
kunnen in verband met allerhande
bezuinigingen (dus ook op het ambtenaren-
apparaat) is helaas niet aangenomen. Ook de
SP motie Woonzorgcentrum Puntenburg, die
bedoeld was om de maaltijden op zondag, die
sinds 5 april zijn vervallen weer terug te
brengen, is helaas afgewezen als gevolg van
te weinig steun.
Echter er valt ook goed nieuws te melden!
Jongeren/ studentenhuisvesting
De motie die de SP indiende over jongereni
studentenhuisvesting, is door de Raad
aangenomen. Dit houdt in dat de gemeente; ln
overleg treedt met de woningbouwcorporaties
om snel tot een vergroting van het aantal
beschikbare kamers te komen, en dat de
gemeente gaat onderzoeken of in het CSG
Punten bu rg tijdel ijk extra capaciteit ontwikkeld
kan worden voor studentenhuisvesting op
kantorenlocatiès.
Jongerendebat
De Raad stemde ook in met de SP motie over
hetjongerendebat. Dat betekend dat er
éénmalig een bedrag ter beschikking wordt
gesteld van € 10.000,= als
aanmoedigingspremie/ prijs voor een te
organiseren activiteit of project, voor en door
de wat oudere jongeren in 2005.
Deze premie wordt aangekondigd op het
jongerendebat. Voor de uitwerking van een
activiteiU project wordt medewerking gevraagd
van alle bij het jongerendebat betrokken
organisaties. De financiële dekkÍng voor dit
initiatief wordt gezocht binnen alle organisaties
die met jongeren te maken hebben.
OpenbaarVeryoer
Helaas bezuinigd de gemeente € 300.000 p/j
jaar op het OV. Frits Schoenmakerwil nog wel
proberen de stadsdienstregeling op een
andere manier ingevuld te krijgen, waarbijalle
lijnen evenrediger worden gekort.
Wim van Gammeren genietvan een
welverd i en de vakantie.
Heb je in die tijd toch vragen voor/ aan de
fractie neem dan contact op met;
Bets Beltman, tel. 033-4622907 of met Frits
Schoenmaker, tel. 033-4650725 of met Wim
Schoonheym, tel A$-4620862
lnlegvel: Nel Groenendijk,
makire@tomaatnet.nl

Reactie door de fractie

Nog voor Wim van Gammeren op vakantie
ging is hij met Wm Schoonheym op bezoek
geweest bij een bewoner op het Haagplein. De
bewoners hebben last van benzeen en geluid
van de parkeergarage. Ondanks bevestigende
rapporten worden de bewoners van het kastje
naar de muur gestuurd. Het lijkt op Kafka aan
de Eem.
Er zijn 38 bewoners die een klacht hebben
ondertekend. We (de SP-fractie) willen Frans
Weijzen (Fractiemedewerker/ ondersteuner)
het op de juridische merites laten beoordelen
en daarnaast vragen stellen aan B en W. Het
SCW gedraagt zich als een struisvogel. De
gemeente wijst elke verantwoordelijkheid af en
verwijst naar het Gewest Eemland. Het
Gewest Eemland doet (net) alsof er
maatregelen getroffen zullen worden, maar
doet verder niets. Enkele bewoners hebben
last van overmatige
vermoeidheidsverschijnselen en astma.
Contact:Wim Schoonheym, tel.033-4620862
Wordt vast nog vervolgd.

Mijn naam is Anya Wiersma, 32 jaar, Friezin
van geboorte en sinds 11jaar woonachtig in
Amersfoort. lk werk als jurist bij een
belangenorganisatie voor ouders met
verstandelijk beperkte kinderen. Daarnaast
ben ik voozitter van de FNV Vrouwenbond en
sinds november bestuurslid van de SP. lk vind
het belangrijk dat er wordt opgekomen voor de
minder bedeelden in Nederland en op grotere
schaal in de wereld en de SP durft
ongelijkheden die daarmee te maken hebben
zichtbaar te maken. Dit spreekt mij aan en
daarom heb ik me kandidaat gesteld voor het
bestuur. Verder ben ik geïnteresseerd in het
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opzetten van de hulpdienst binnen Amersfoort
en ben ik daar inmiddels mee bezig. lk hoop
dat we elkaar kunnen helpen en van elkaar
kunnen leren, want samen sta je sterk. Tot
ziensl

Jan on tour in Amersfoort

Rikus wenste Jan Marijnissen van Harte
welkom in Amersfoort.

Hij hield een korte toespraak en noemde de
zaken waar wij (als SP Amersfoort) mee bezig
zijn, en wat we al bereikt hebben.
Daarna vertelde Hans van Leeuwen (de man
die op bovenstaande foto de microfoon vast
houd) over het programma van de avond.
Er lagen briefies klaar om vragen aan Jan op
te schrijven. Jan zou die dan na de pauze
proberen te beantwoorden.
De opkomst was groot en bestond niet alleen
uit SP leden.

Jan Marijnissen vertelde in niet dubbelzinnige
bewoording waarom dit kabinet het slecht
doet. Een paar zaken eruit gelicht; Het VMBO,
het huurbeleid, afbraak van het sociale
vezekeringsstelsel, de bureaucratie, de
regelgeving, afbraak van het openbaar vervoer
enzovoort. Kortom allerlei zaken waar we ons
als SP hard voor moeten/ gaan maken.
Na de pauze nodigde Elisabeth van den
Hoogen, Jan uit om plaats te nemen op het
podium. De vragen die aan Jan gesteld
werden door Elisabeth,waren in de pauze
verzameld en betroffen vele uiteenlopende
onderwerpen.
Waarom de SP steeds een pleidooi houd om
niet te bezuinigen op het sociale vezekerings-
stelsel? De vergrijzing (vezilvering, is een
term die Jan daarvoor liever gebruikt) is toch
niet iets dat ontkent kan worden?
Antwoord: De SP pleit niet voor meer geld,
maar voor een betere inzet van geld en
middelen.
Wat vindt Jan van werken onder het minimum
loon? Antwoord: Absurd, er zijn niet voor niets
afspraken over gelijk werk, gelijk loon
gemaakt.
Wat Jan vindt van dubbele nationaliteit?
Antwoord: De dubbele nationaliteit was
destijds juist bedoeld om mensen beter te
laten integreren, daarbij als die mogelijkheid
afgeschaft zou worden, dan heeft dat direct
consequenties voor getrouwde mensen met
kinderen die elk een andere nationaliteit
hebben. De kinderen zouden dan geen keuze

Hoe denkt Jan over kraken? Zolang het
bedoeld is om misstanden aan de kaak te
stellen, helemaal mee eens!
Een laatste vraag was van een heelandere
orde. Vind Jan paleis Soestdijk een optie om
het Nationaal Historisch Museum in te
openen? Jan vindt het paleis op de Dam nog
steeds een betere/ wenselijker locatie.
lmpressie:een avond met Jan: NelGroenendijk
Foto's: Paul Peters (SP)
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