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Nieuws van de Fractie

Aquadroom dicht?

"Het Aquadroom zou teveel geld kosten en
moest daarom maar gesloten worden', zo
leek ruw vertaald de stelling. Wij, en vele
anderen waren het er niet mee eens.

Voor een nieuw zwembad geeft de raad
graag 25 miljoen uit. Ook de SP vindt dat
een zwembad veelgeld mag kosten. Frits
Schoenmaker: "Maar ik vind het
onbegrijpelijk dat men niet 650.000 euro
wil uitgeven om het Aquadroom open te
houden. Dat is per jaar ruim í60.000 euro.
Er wordt nu. wel 1 ,5 miljoen gereserveerd
voor een kunstijsbaan die er voorlopig nog
niet is."
De SP vindt dat Amersfoort door het
Aquadroom te sluiten slecht met haar
burgers omgaat. Vooralals het gaat om
haar oudere burgers en gehandicapten.
Wekelijks maken ruim 500 ouderen daar
gebruik van. Het college (WD, PvdA,
CDA, GroenLinks/ Özcan en CU) vindt dat
deze mensen maar naar Soest,
Spakenburg of Leusden moeten gaan. "Bij
de SP noemen we dat a-sociaal."

Aquadroom bliifr toch open!

Na het politiek debacle over het
Aquadroom gunde Jouw Amersfoort en de
SP, de PvdA een nieuwe kans en diende
een week later opnieuw een motie in, waar
om 650.000 euro werd gevraagd om het
Aquadroom open te houden. Na de
stemming bleek een zeer ruime
meerderheid voor het openhouden van het
Aquadroom te zijn. Zelfs Groen Links ging
overstag en stemde voor en ook twee
leden van CDA vonden de 650.000 euro
goed besteed.

Een succes voor de actievoerende
mensen bij het Sportfondsenbad.
Maar de politieke motieven van sommige
partijen blijven soms ondoorgrondelijk
Contact Fnïs Schoenmaker, tel nr. 033-
4650725 of mail:
sch oe nm a ke rto to m a at n et. n I

Hulpdienst van SP Amersfoort

Voor vragen of het maken van een
afspraak, kun je de HD bereiken op
woensdagavond van 19.30u tot 21.00u op
telefoon nummer: 06-20284553

ROOD Amersfoort leeft!

Aan alle SP leden jongeren van 28 jaar en
jonger. Groot nieuws! Na jaren geen
aanspreekpunt te hebben in de lokale
politiek en landelijke jongercn
problematiek, krijgt Amersfoort eindelijk
weer een politieke organisatie speciaal
voor jongeren.

Er heeft in het verleden al een ROOD
groep Amersfoort bestaan. Helaas is die
samenvverking voortijdig beëindigd. ln het
geheelgenomen werd deze afloop door
alle zijden betreurd, maar bleek toch dat
de beste oplossing voor de onwerkbare
situatie die ontstaan was.

Maar dat was toen! Met volle trots kunnen
we jullie bij dezen dan ook melden dat een
nieuwe enthousiaste groep jonge SP-ers
ROOD nieuw leven in gaat blazen. De
afgelopen weken zijn deze jongeren
begonnen met de initiële opzet van de
nieuwe ROOD groep Amersfoort en dat



loopt tot op heden voorspoedig. De interne
taakverdelingen hebben plaatsgevonden
en men is zich nu aan het toespitsen op
een eerste leden-/ geïnteresseerden
vergadering die op 11 januari 2006 moet
gaan plaatsvinden. Meer informatie over
tijd en locatie kun je binnenkort vinden op
de website: www.amel§lÍog{=sp=nUlqe€1,
maar kun je ook via het inlegvel krijgen.

Geihteresseerd om lid te worden van
ROOD? Bezoek de site! www.t'ood.sp.nl of
kijk op lokale site om je actief aan te
melden voor de afdeling Amersfoort of
handige suggesties te doen. We kunnen
jullie hulp altijd goed gebruiken en hopen
gauw van jullie te horen!
Contact: Michetvan Dijk, tel.nr. A6-
2841 9425 of mail: Umavhem@amail.com

Nieuw bestuur

Op de Algemene Ledenvergadering 21

november jl, is besloten tot de volgende
samenstelling van het bestuur:
Ton van der Scheer als voozitter, verder
Els Leertouwer, Johan van de Bank, Anya
Wiersma, Adri Slingerland, Bets Beltman
en Nel Groenendijk. Rikus Maning werd
hartelijk bedankt voor al het gedane werk.
Een uitgebreider verslag van de
ledenvergadering doe ik in het volgende
inlegvel.
Contact: Nel Groenendijk, tel nr. 06-
1 0357498 of mail: makire@tarCI?atnet. nl

Verkiezingscampagne

Er zijn allerlei leuke ideeën voor de
verkiezingscampagne.
Om die ideeën uit te voeren geldt wel hoe
meer handen, hoe lichter het werk. Heb je
tijd/ zin en energie om je voor de
campagne in te zetten, geef ie op bii luuk
Miedema: tel nr. 033-4563571 of mail:
I u u R. m ied e m a@ g m ail. com

Politiek café

Het politiek café was op 9 november druk
bezocht. SP leden leken de overhand te
hebben in aantal. Erwerd heftig
gedebatteerd over de vraag of de WMO
nu wel oÍ niet een verdere verslechtering
van de voorzieningen tot gevolg heeft.
Onze mensen profileerden zich uitstekend,
maar dat is mijn vísie door een SP rode
bril bezien.
Op de vraag van een van onze leden die
elke keer de keuze rnoet maken tussen
haar scootmobiel opladen of de kachel
aanzetten, werd niet echt of beter gezegd
echt niet ingegaan door Gerda Verburg.
Er blijft voor ons als SP nog behoorlijk wat
te bevechten.
Verslag: Nel Groenendijk
Contactvoor Politiek Cafë: Geert
Groeneveld, tel nr. tel. 033-4617860 of:
m a il q ee rt. o roeneve ld@wxs. nl

Hierbij willen we alle mensen die dit jaar
meewerkten aan weer een succesvol SP
jaar, hartelijk danken voor de inzet.
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Agenda 2005
1 7 december- Marktkraam Leusderweg
1 9 december-Bestuur/fractievergadering

Agenda 2006
14 januari - Marktkraam Neptunesplein
18 ianuari - Werkoroep Soest


