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Wie wordt ons 500e lid?

Onze afdeling telt momenteel499 leden.
Binnenkort bestaan we als aÍdeling 5 jaar. Het
zou mooi zijn als we dan 500 leden hebben.
Wie helpt ons aan ons 500e lid?
Contact: NelGroenendijk, tel. 06 10357498 of
makire@tomaatnet.nl

Nieuwe lokale SP-scholing 2005

ln navolging van de basiscursus politieke
scholing hebben we dit jaar gekozen voor een
meer thematische opzet.
Het centrale thema is: Kan de
SP besturen? Wat kunnen we als SP leren
van linkse politieke geschiedenis in het
buitenland.

1. LINKS lN BESTUUR: Nick Thomas zet de
Engelse politieke geschiedenis uiteen. Deze
kenmerkt zich door een districtenstelsel en de
daaruit voortkomende polarisatie. Nadrukkelijk
wordt de ontwikkeling van de Labour partij
geschetst..Het is een partij die uiterst links is
geweest en nu zeer gematigd is onder
Blair. Centraal staat de vraag: Wanneer kan en
moet de SP deelnemen aan de regering?
Wat kan de SP leren van de koerswijzigingen
van Labour?
Datum: woensdag 23 maart van 19.45-22.30.

2. ZELFBESTUUR: Jorrit van Loenen vertelt
iets over de historische pogingen in
verschillende landen waaronder Spanje en de
Oekraïne om tot een vorm van zelfbestuur te
komen. Binnen de SP wordt gepleit voor
uitbreiding van medezeggenschap binnen
bijvoorbeeld ondernemingsraden,
bewonerscommissies en andere
belangengroeperingen. Jorrit doet stellingen
wat de SP kan leren van de historische
(anarchistische) experimenten. Centraal staat
de vraag: ls meer zelfbestuur altijd
beter? Wanneer werkt zelfbestuur goed?
Datum: maandag 4 april van 19.45-22.30u

We zijn ervan overtuigd dat deze avonden je
een ander beeld geven op de reguliere linkse
politiek van vandaag de dag.
lndien je geïnteresseerd bent in (één van)
deze avonden, kun je aanmelden bij: Joris
Vermaesen, 033-4451 321, 06-23181 251 of
vermaesen@tomaatnet.nl. De locatie is in
beide gevallen Basisschool de Weesboom,

Raadhoven 3, Wijk Schothorst, Amersfoort. Bij
aanmelding zend ik je een routebeschrijving.
Contactpersoon :Joris Verm aesen, tel 06
23181251

lnÍormatie en Debat over Europese
grondwet

Op woensdag 2 maart om 20.30 wordt een
debat georganiseerd over de Europese
Grondwet. Allerleisprekers (o.a. Ronald van
Raak, SP) uit het gehele politieke
spectrum geven hun stemadvies voor
het nationale referendum. De avond vindt
plaats in het OlV{heater en wordt aÍgesloten
met live-music. Kom allen!
Meer rnfo; keerkrinq @ deds.nl

Harry van Bommel naar Soest

Om alvast in je agenda te zetten: maandag 18
april komt Harry van Bommel naar Soest.
Waar en hoe laat? Dat laten we je in het
volgende inlegvel weten.

Bewoners Soestenveg vrezen ramp

Bewoners aan de Soesterweg in de omgeving
van het GULF benzinestation vrezen dat het
niet denkbeeldig is dat er een ernstige situatie
ontstaat. Dit tankstation is momenteel nog
bemand en behalve's zondags dagelijks
geopend tot 18.00 uur. Op 19 februari a.s.
wordt het bemande station gesloten en start
Gulf met de ombouw naar een onbemand
tankstation, dal24 uur per dag geopend zal
zijn. Daarmee zal de geluidsoverlast en het
verkeer toenemen in een mate waarop de wijk
niet berekend is en die niet past in een
woonwijk. Boven het benzinestation, en ook in
de onmiddellijke nabijheid bevinden zich veel

Volgens het Gewest Eemland is het
benzinestation gezien de lokale situatie



vergunningplichtig. Bewoners zijn bang dat de
ombouw plaatsvindt zonder dat daarvoor
toestemming is verleend en dat de gemeente
voor een voldongen Íeit wordt geplaatst.
Buurtbewoners hebben een actiecomité
gevormd en zijn een handtekeningenactie
gestart. Zij hopen dat binnenkort de wijk
volhangt met posters tegen de komst van het
onbemande benzinestation. Ook is er een
website in voorbereiding; www.veiliqheidnu. nl
Op verzoek van bewoners heeft de SP vragen
gesteld aan B en W.
Hier een paar vragen eruit gelicht; ls het
college bereidt de situatie ter plekke samen
met buurtbewoners te bekijken? ls er door de
eigenaar of namens de eigenaar een
vergunning aangevraagd voor deze ombouw?
ls het college bereid een vergunning te
weigeren?
Contact: Wim van Gammeren, te|4612003

Bijeenkomst voor actieve leden

Dinsdag 8 maart a.s. is er een bijeenkomst
speciaalvoor actieve en aankomend actieve
leden. De bedoeling van deze avond is o.a.
met elkaar te bezien wie, wat, waar en hoe
kan/ wil doen. Waarbij de sfeer zeker niet
vergeten wordt.
De locatie is: basisschool de Weesboom,
Raadhoven 3 in de
wijk Schothorst. De avond begint om 19.30
uur, de zaal is open om 19.15 uur.
We stellen aanmelding van te voren zeer op
prijs, echter kun je pas op het laatste moment
schroom dan niet en kom alsnog. Aanmelden
kan bij: Nel Groenendijk via tel. 06 10357498
oÍ via e-mail makire@tomaatnet.nl

Uitnodiging nieuwe leden

Hierbij nodigen we nieuwe leden uit voor een
kennismakingsbijeenkomst op donderdag 1 7
maart a.s.
De bedoeling van deze bijeenkomst is
kennismaken met elkaar en inÍormatie
uitwisselen. Ofwel;wie en wat mbt SP aÍdeling
Amersfoort, en wat kan en oÍ wiljij met de SP
Amersfoort
De bijeenkomst zal gehouden worden in
basisschool de Weesboom, Raadhoven 3 in
de wijk Schothorst. De avond begint om 19.30
uur, de zaalis open om 19.15 uur
We stellen aanmelding van te voren zeer op
prijs, echter kun je pas op het laatste moment
schroom dan niet en kom alsnog. Aanmelden
kan bij: Nel Groenendijk via tel. 06 10357498
of via e-mail makire @ tomaatnet.nl

Gezochtl lemand met PR kwaliteit en tijd.

Voor onze PR zijn we op zoek naar iemand
met kennis van zaken. Voor zowel de
komende gemeenteraadsverkiezingen als voor
allerlei andere actieve zaken, willen we graag
iemand die wij dat deel van het werk kunnen
toevertrouwen. Ofwel; heb je kwaliteit en
mogelijkheid voor kwantiteit in huis en wilje
aclieÍ zijnlworden binnen de SP AmersÍoort,
laat het ons weten
Contact: NelGroenendijk, tel06 10357498 of
e- mai I m aki re @ to m aatnet. n I

SP AmersÍoort blijft waken over
huurbeleid

Minister Dekker wilde een kwart van alle
huurwoningen liberaliseren. Dat wil zeggen dat
de huur zo maat verhoogd had kunnen
worden. ln totaal zou dat om ongeveer
600.000 woningen in Nederland gaan. De
minister dacht (denkt?) dat er zo meer
duurdere woningen gebouwd zouden worden
en dat de doorstroming toe zou kunnen
nemen. De Huurderorganisaties van de
Socialistische Partij en veel deskundigen
geloven daar niets van. De SP vindt dit een
ordinaire huurverhoging.
Wat is een "geliberaliseerde" woning?
Een geliberaliseerde woning heeÍt een OZB-
waarde van € 130.000 of hoger, waarbij de
huurder geen huurprijsbescherming heeft. De
verhuurder kan de huur vragen die hij wil, en
de huurprijs is niet aan een maximum
gebonden. De huurders van deze woningen
zouden vogelvrijverklaard worden, als dit ten
uitvoer gebracht zou worden.
Wat vindt de SP?
Niet de doorstroming maar het tekort aan
goedkope huur- en koophuizen is het
probleem op de woningmarkt. Zelfs de CDA is
gaan inzien dat wel eerst gebouwd dient te
worden voordat huurders kunnen doorstromen.
Woningbouwcorporaties hebben een
gezamenlijk vermogen dat inmiddels zo'n 34
miljard € bedraagt. Daar kunnen heelveel
betaalbare woningen van worden gebouwd.
Wat doet de SP er aan?
Wij blijven heel alert op het huurbeleid, ook al
is het nu voor onbepaalde tijd uitgesteld.
We houden je op de hoogte over eventuele
nieuwe ontwikkelingen in deze zaak via dit
inlegvel en onze website;
www.amersÍoort.sO.nl
Contactpe rsoon: J oris Ve rm aesen,
vermaesen @ tomaatnet.nl
06-23181251


