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Uan de redactie ZOMAAR EEN OUDEJAARSBORRET

Naar aanleiding van de oproep in het vorige inlegvel,

hebben we met nieuwe SP enthousiastelingenkunnen
kennismaken en willen we bij jullie introduceren: onze

nieuwe,vaste columnschrijver(m/v).
Naast mensen die de Tribune willen lopen, of willen folderen,

zijn we onder andere benaderd door iemand die een column

wil schrijven voor het afdetingnieuws! Een goed idee vonden

we. Jullie maken dus in dit nummer kennis met "Meine(n)veld"

een maandelijks terugkerende kritische noot van een Amers-

foorts partijlid.

Leuk trouwens om jullie reacties op de oproep binnen te krij-

gen en weer nieuwe mensen op de Kerngroep te kunnen be-

groeten! (De nieuwe oude mensen ook trouwens). Ben le noE

niet geweest, maar begin je steeds nieu'wsgieriger te worden?

Neem even contaci op oÍ kijk op de site voor de volgende

bijeenkomst. Tot dan! De redactie.-

Donderdag ï7 december houdt de SP aÍdeling Amers-

Íoort haar oudejaarsborrel ween Vanaf 20:00 uur ben

je welkom in café Zomaar op de Appelmarkt in Amers-

fooÉ.
Samen kunnen we even stilstaan bij het afgelopen jaar maar

we kijken vooral vooruit naar de gemeenteraadsverkiezingen

die op 3 maart 2010 plaatsvinden.

Graag tot 17 december! Niet verplicht, wel handig om je

vooraf even aan te melden via amersfoort@sp.nl
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Vanaf í september 2008 wordt er al gewerkt aan het
opknappen van het Euterpeplein. Aan de winkeliers was
door het gemeentebestuur beloofd dat het werk uiter-
lijk in mei 2009 klaar zou zijn.

,,,-Maar door grote fouten van de gemeente, aannemers en

nulsbedrijven zijn de werkzaamheden nog steeds niet af-

,,gPfond,.Dq winkels zijn dan ook regelmatig slecht bereikbaar

,,;gpweesl. Winkelrers hadden rekening gehouden met een

omzefuerlies over ongeveer 36 weken, Mede door slechte

planning en cóntrole van de gemeente hebben veel winkeliers

een omzetverlies van 25o/o oyer meer dan 60 weken!

Helaas geeft de gemeente niet thuis en wil het College de

winkeliers niet verder tegemoet komen dan een BIJDRAGE

aan de feestverlichting voor dit jaar. Onze SP fractie vindt het

onaanvaardbaar dat het College de winkeliers letterlíjk in de

kou laat staan. Geert Groeneveld: "Op het Euterpeplein zitten

veel kleine winkeliers die hard moeten werken om een redelijk

inkomen te verdienen. De crisis komt juist bij deze groep hard

aan. Wrang dat het belang van deze mensen, toch de motor

van onze lokale economie, zo ernstig wordt geschaad.'

Wij als SP zijn van mening dat het College het aantoonbare

inkomensverlies van de winkeliers moet vergoecien over de

periode dat de werlqaamheden zijn uitgelopen. Daarnaast

vindt zij dat het College een betere controle op uitbesteed

werk moet uitoefenen om fouten voortijdig op te sporen. On-

nodige uitloop van werkzaamheden kan daarmee wor-den

voorkomen.

De fractie heeft daarom vragen gesteld aan het college'bn blijft

bovenop deze zaak zitten I

Busie komt ffi
En oÍ het busje kwam! Met de FNV bus togen wii van de

§P Amersfoort op 21 november i.l. naar de 65 bliift 65

demonstratiE in Deventer,
\>

Een succesvolle demonstratie, met oudenr,uetse demonstra-

tieborden, grote vlaggen en spandoeken en natuurlijk met SP

tomatensoep, veel muziek en prachtig weerl Er zijn vervolg

acties aangekondigd, dus: Heb je zin om mee te gaan als je

dat nu niet kon? Weet je welkom de volgende keer! Enkele

fotols staan op onze site: www.amersfoort"sp,nl

Komt dat zien: ÍÍGapitalism, a loue storytt in de Lieue Urcuur

Een film die je moet zien! Soms heb ie het nodig om

weer eens op de feiten gedruk* te worden. AÍgelopem-

week zagen we in het Lieve Vrouwen theater de Íilm van

Michael Moore, "Capitalism, a love story" . Een film die

woedend maakt, ontroert en ookaanrnoedigt tot strijd-
baar zijn.
Het kale kapitalisme in de Verenigde §taten wordlgetoond,

met huisuitzettingen, tabrieken die sluiten en-nrensen die over-

alonderbetaald worden. @elfs piloten moeten bijverdienen om

tot een redelijk salaris te komen,)

Aan de andere kant de corruptie, de schaamteloze verrijking,

de lobh'y en infiltratie van het bedrijfsleven (met name banken)

in de regering.

Tenslotte aan de hand van enkele acties: verzet helpt en kan

succesvolzijn. Dit alles op een onderkoelde, ontroerende, hu-

morvolle manier gefilmd door Michael Moore,

Een aanrader, die ons waarsehuwt waartoe het huidige re-

geringsbeleid ook in Nederland kan leiden, als we nÍet alert-

zijn en niet in vezet komen. Nog te zien in Amersfoort tot 27.-
december a.s.
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