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§P AMENSFOORT EN OMSTREKE1I

WEGGEEFW]IIGL SP'ROOD AIJIER§FOONT GROOT SUGGES

HOOD en de SP Amersfoort hebben afgelopen zater-

dag 29 november een weggeefwinkel gehouden op de

varkensmarkt, ln het kader van de internationale niet-

winkeldag werden spullen gratis weggegeven.

De laatste zaterdag voor 5 december is het traditioneel één

van de drukste winketdagen in Nederland. Een ideale mogeli-

jkheid om het doorgeslagen consumentisme aan de kaak te

stellen.

Op de varkensmarld was een kraam vol met ingezamelde

spullen te vinden, deze mochten gratis mee worden genomen.

De kraam leverde vele positieve reacties op en veel mensen

waren het ook wel eens met het feit dat het consumentisme

aan het doorslaan is. Natuurlijk is consumeren goed maar de

betangrijkste dingen in het leven zijn niet te koop, en dat mag

niet uit het oog worden verloren.

Onze dank gaat uit naar de vele SP-leden die zolders, logeer-

kamers, keukenkastjes en schuren hebben doozocht naar

spullen waar zij niks meer mee doen, maar waar iemand anders

nog heel wat aan heeft.

Het was kortonn een geslaagde middag met vele posi-

tieve reacties en goede gesprekken!
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Na anderhalÍ iaar actie voor meer gratis fietsenstal-
'\-,ngen en een eerliik wegsleepbeleid kwam het initia-

tiefiroorstel van ROOD Amersfoort ap 25 november in

de raad. Het college had in een raadsinformatiebrief een

week eerder al toezeggingen gedaan over het gratis maken

van de ondergrondse fietsenstallingen aan de kant van het

Mondriaanplein. Een stap in de goede richting van het college

maar het is de vraag of deze maatregel een oplossing is voor

de korte termijn, en het staai vast dat alleen deze maatregel

niet genoeg optevert voor de lange termijn. Daarbij gaat het

onrechtvaardige wegsleepbeleid nog steeds door.

De meeste partUen in de raad bleken echter tevreden te zijn

met de oplossingen die het cotlege aandroeg, zij vonden

dat het probleem op het station nu opgelost was, het CDA

vroeg zelfs om verscherping van het wegsleepbeleid. ROOD

was het hier natuurlijk niet mee een§ en heeft, ondanks deze

houding van een aantal andere part'tjen, toch nog een írele

hoop bereikt. De tijden waarop weggesleepte fietsen kunnen

worden opgehaald worden waarschijntijk verruimd, er komt

een onderzoek naar de mogelijkheid om uitbreiding van het

aantal rekken aan het stationsplein te realiseren en er is de

toezegging dat alleen gevaarlijk en hinderlijk gestalde fietsen

worden weggesleept.

Anderhalf jaar actie hebben ervoor gezorgd dat dit ondenruerp

continue in het nieuws was, dat het college er ook mee aan de

slag ging en dat dit ondenruerp op de politieke agenda l«vam

te staan, Laten we hopen dat dit zich in de toekomst ook ver-

taald naar een structurele oplossing voor het Íietsenprobleem.

ROOD Amersfoort zal, daar waar mogelijk, in de gaten houden

of de toezeggingen van het college worden nagekomen.SP.
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Na sloopplannen van de Hoven, de flats aan de Ganskuyl,

staan de flats aan de KelvinstraatlFahrenheitstraat nu ook op

de nominatie om te worden gesloopt. De plannen zijn nog

in onhvikkeling maar het lijkt alsof geprobeerd wordt om dit

vliegensvlug " er door heen te drukken". Het idee achter de

sloop ís om het daar bestaande zorgcentrum voor bejaarden

uit te breiden. Op zich een nobel streven maar niet ten koste

van de daar aanwezige (sociale) woningbouw' Hoewel het om

een relatieÍ klein aantalwoningen gaat, zal de SP (zowelin de

gemeenteraad als buiten op straat) zich ook venrueren tegen

deze nieuwe sloopplannen. Voor meer informatie omtrent het

standpunt van de SP over slopen zie het rapport "Langs de

Slooplat" van Paulus Jansen en Hemi Poppe (http://www

sp. nl/service/rqpport4.

Voorts heeft de gemeenteraad van Amersfoort een motie van

de SP aangenomen om de routes van buslijnen 4 en 5 in de

nieuwe dienstregeling niet te veranderen. ln de nieuwe regeling

zouden mensen vanuit Kattenbroek niet meer rechtstreeks

het zorgcentrum in Zielhorst kunnen bereiken.

Voor meer fractienieuws kiik op wr,t w,amersfoort'sp'nl

ROOD

Rood is de jongerenorganisatie van de SP' Rood Amersfoott

is in AmersÍoort zeer actief voor de jongeren in Amersfootl'

Zo zetten zii zich in voor goede' betaalbare en voldoende

huisvesting voor jongeren, maken ztlzich algeruime tijd zeer

druk over het wegsleepbeleid van de fietsen rondom het trein-

station en hebben zij eind november samen met SP Amers-

foort een zeer succesvolle "weggeef-actie" gehouden'

Wil ii, ook lid worden van deze enthousiaste groep

iongeren, meld ie dan aan bij Marc Smits 06'34768980

oÍ roodamersfoort@sp.nl

Politiek caÍé 25 ianuari 2009
ÍI]ITEGRATIE'

Het volgend politiek café gaat over integratie en zal plaats

vinden op zondagmiddag 25 januari 2009 om 15.00 uur. De

locatie is op dit moment nog niet bekend maar zal zo spoedig

mogelíjk via de website bekend worden gemaakt en ook in de

lokale nieuwsbladen. Gelet op de sprekers dieziin uitgenodigd

(o.a. Sadet Karabulut en Hans Spekman) belooft het weer een

boeiende en interessante discussie te worden' ledereen is van

harte welkomt

Voor meer inÍorrnatie omtrent het politiek cafe: Yvonne

Claus 06-51 250/m2 Wonneclaus@planet.nl

§P AHER§FOOHT HEEFT JOU

T{ODIG... DOE ]IU MEE!

De SP is een partijdie zich onderscheidt van andere' Wijzijn

niet alleen in vert<iezingsperiodes actief, maar altijd' Met de

gemeenteraadsverkiezingen in het verschiet maar ook met

alle sloopplannen van de gemeente Amersfoort en andere

komende acties, heeft de SP Amersfoort en werkgroep Leus-

den helpende handen nodig. Wilje actieÍ zijn binnen de SP,

meÍd je dan aan!

Anya Wiersma, 03O 888 12 61 / 06 15 05 85 96 of

anya.wiersma@tomaatnet.nl 
;

ïRIBU]IEBEZORGER Mru

De SP afdeling Amersfoort zoekt voor de wijk DeBerg een

ïibunebezorger. De Tribune, het nieuwsblad van de SP, komt

een keer per maand uit. ln de wijk De Berg gaat het om circa

30 adressen.

Meld je aan bii Marc Smits, 06 il 76 89 80 oÍ

roodamersfoort@sP.nl
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