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Cuftuur in de sted

Het dossier Baggerberging Smink wordt na
ruim 15 jaar afgesloten. De kosten die aan
§mink moeten worden vergoed bedragen ruim
twintig miljoen euro. Dat geld moert met
woningbouw in Vathorst West worden
verdiend. Dat er gebouwd moet worden ln
VathorstWest om §mink af te kopen is op zicfi
aleen pijnlijke zaak. Nu wit het college ook
nog 40 tot 60 miljoen besteden om Vathorst
Noord om te toveren tot een recreatief getÍed.
Het college komt voor deze nieuwste plannen .
nu 33 miljoen euro te kort. Het mllege wil dit
tekort afdekken met Europese en provinciale
subsidies, maar ook betalen uit woningbouw in
,

VathorstWest.
De SP fractie is van mening dat Vathorst
Noord, met hier en daar eer extra aan te
leggen wandel - en fietspad, al een heel mooi
recreatiegebied ig, en is daarom tqen zo'n
grote investering!
De SP fractie vermoedt, dat het college de
prqiec{ontwikkelaars, die grote grondaankopen
hebben gedaan in Vathorst Noord, tevreden
wil stellen door het mogelijk te maken hun
investeringen te laten ontwikkelen. De SP is
van mening dat, het geld dat volgens het
college in Vathorst Hoord moetworden
geinvesteerd, beterten goede kan konen aan
de Wet Maatscfiappelijke Ondersteuning
(I /h,IO), aan sociale woningbouwen
verbetering van de woonkwaliteit in de wijken,
aan openbaar\rervoer, etc. ïjdens de
discussie wenste de fracíies yan de PVDA,
WD, Groen Links, Christen Unia en CDA (de
coalitie) geen" richtingqevende uitspraken
richting het college uit te spreken. Zo kilgt het
college vrij spel in het bedenken van wat er
moet gebeuren in Vathorst Noord. Hoe serieus
moet je partijen nemen die gwr stan@unt
(durven te) hebben.
lnformatie; Geerf Groene veld, mailadres:
arcerc@.d@tomaatneí nl,of tel. nr.

29598628
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Op dit moment wordt door de rruetfurder van
Cultuur gewerkt aan eën samenhangend
cultuurbeleid. De urethouder heefi aangregeven
met "de §trad" in gesprek te willen gaan over
hoe cultuur in Anrersfoort er uit moet gaan
zien. Dat gesprekrrvordt gevoed met bekende
cultuunnensen in de stad en met mensen die
minderof niet bekend zijn in de stad. Dat is de
meerderheid. De raad zalde vragpn npeten
maken welke aan'de §tacP gesteld gaan
wordan. Vragen zouden kr.mnen zijn, watwilje
met cultuur in Anrersfoort bereiken, cultur
onderwiis, investeer je in amateur cultuurof
professionele cultuur, of een mix. Wlie
subculturen stimuleren. Hoe zorg je voor
vemieuwing van de festivals, wilje deze
eigenlijk wel, etc. Na de gesprekken tal de
raad de knoop moeten doorhakken hoe ftet
anltuurbeleid er yoor de komende 5 a 7 jaar uit
gaat zien. tMe heefr *iets" met qrltuur of heeft
daar gewoon een mening over. Discussieen
dan mee met de §P fractie dan formulereR yÍe
in gezamenlijkheid een SP stan<lpunt over de
wagen die moeten worden beantwmrd, en nde
cultuur" in AmersÍoort
Vaor tre* lnformatíe: Bets Belbnan,
maííadres: Mts. bdtmand}rtomildrnel' nl of
tel.nr. A&41&?869í

Leueden nieur*s
ln Leusden is de werkgroep, bestaande uit g
lèden, voor het eerst op 17 januari jt., bij ell«aar
geweest. De bijeenkornst begon met een
uitgebreid kennisrnakingsrondje. Verder zijn er
lal yan ondenrerpen besproken, dÍe in
Leusden onderzocfrt kunnen worden en u/aar
zonodig actie op gevoerd kan wurden. Op dÍ
moment wordt er over die onderuorpen
nagedacht en doen enkele leden onderrcek.
De verdere uitwerfiirg rrrCIrdt op de trrmetla
bijeenkomst, 7 februari, besproken, Daarnaa*t
Ís gesproken over de verkiezingscampagne
ivm dé Provinciale §taten verkiezingen op 7
maart a,s. Op 24 februafi saat de SP knam
van 11.00 tot 15.A0 uur in winkdwntrum fre
Eiezenkamp. Op 3 maaft start & l<nam van

ll.AO bt í5.30 uarop & KcoikersgrtffiÉ in
winkefuntrum fu Harrcrshaf. Uitgenodigd zijn
Paulus Jansen Tweede-l(amer lid en
woonachtig in de provincie Utredrt en Anrpli*
Jonckers de nummer 2 op de kandidatenlijst.
Paulus Jansen is op 3 nraart aanwezig van

11.45 tot 13.45 uur sn Annelies Jonckers
vanaf 12.00 uur. Arlette van Ei§eren is
lijstduaer op de kandidatenlijst en is van 11.00
tot 13.00 uur aarnrezig. Ook wordt er in
Leusden in de vyeken voor de
verkiezingMatum gefolderd, voor deze klus
hebben zich intussen 7 enthousiaste leden
gemeld.
Kortom: De Leusdense SP werkgroep is het
nieure jaar direc* goed gestart!
We zoeken nog wel Leusdense jongerm, die
graag hun stem wÍllen laten horen; denk
bijvoorbeeld aan de woningnood onder startels
en te weinig uitgaansmogelijkheden voo
jongeren in Leusdsr.
Confut: Arlette van Eijwren, mailadrcs:
net. nl of tel. nr. Oe42896394

spav

ROOD in actle

Opgeven vmr deelname campagneactiesl
ac'tiviteiten bii: Arlette van Eij*ren, mailadres:
soav,erPàefne[,n/ of tel nr. A64289 5394
"

Feee{es in het vooruitricht
Op zondag 25 februariwordt er een aftrap
ftestie gevierd in Heil Land van Ooit Op dat
feestje zal o.a. optreden de band Zuco 103.
lGarten kosten 5,= per vofuvassene en 2,50
perkind. Weesersnelbiiwtrrt sp oo!
=
Je kunt kaarten bestellen vta de
afdelingsvoorzitter Nel Grwnendijk,
m ai I ad res: qit.pzrrvtom @r
4 l. mm of
tel.nr. A&10357498

Agenda
17 februad

Donderdag 1 februari, loram de radio 538
'check-out crenn/ onder leiding van di Barry Paf,
een kijkje nemen op midtlelbare school de
Amersfoortse Berg'. De scfrcolis in de race
voor de titel van 'coolgte' scltool van
Nederland. Iedereen op scfroolis overal*uk
mee in de weer geweest en het was een gnoot
spektakel. Zeven ROOD Amersfoorters zitten
op deze school en ze zijn erg trots op de
nominatie en op de prestatie die ze als school
hebben geleverd!

lMj als ROOD Amersfoort vinden het alleen
niet kunnen dat dezewedstrijd door de
Luchtmacht urcrdt gesponsord, met het doel
zieltjes te winnen. Deze dorderdag hebben de
ROOD leden aangegrepsn om na hetfestiin.
scfrolieren aan het denken te zetten
Toen 'check-out crs/ was vertrokken zijn er
door ROOD flyers ui§edeetd aan leerlingen en
leraren, met daarop de leus "Sfiodreisje naar
Unzgnn?'en met uifleg dat wavóór hd
scfrooíksÍzíjn, mear tegen de sponsoring

dordeLuchtm*ht.
&OOD Cont*t: Geröen vanderVwn,

- Verkiezlngokraam Lercderweg

Emielmr
Lausden
3 maaÉ - \íerkiezingskraam Varkensmarlrt
3 maart -Ver*iezings*raam Leusden
24 fehruari
?4 februari

- VerlcÍezingskraam
- Verkiezingskraam

De tijden van de Kraam in Amersfoort zijn van
12-0&r -16.0&r
ln Leusden staan de krtrnen van Í1.@u tot
15.00 op 24 febr. En van 1í.0Or tot 15.3&r op
3 maart.
Verder raden we je aan om de website:
urww.amersfoort.so.nl goed in de gaten te
houden, omdat het eerstvolgade inlegvel pas
na 7 maart kornt, en we iedereen tuasentijds
zo goed mogeliik willen informeren.

Xietvalgetenltl
Ga je binnenkort

verhuian, veranderen van
telefuonnummer, mailadres of is een van deze
kort gele#n venanderd, geef dat dan door
aan: administratie@so.nl, onder vermelding
van: ledendministratie. Venreld daarbij io
ledennummer, dat vind je op l*npaslhet
etiketop deTritune.
Heb je geen mail, neem dan even contac{ op

mailadres : o urbb@hott\ail. mm of tel. nr 0638263211

met de ledenadministratie in Rotterdam, tel

Verkiezingscampagna

Want alleen als uE de juiste gogevens hebben
kunnen wele op de foogte houden van hEt
laatste nieuws.

Op 7 maart a.s. is het al weerzover, stemmen
voor de Provinciale Staten en daarmee indiract
ook voor de Eerste Kamer.
De komende tijd gaan we daarom weer
campagne voeren. Campgne yoerën doen vve
onder andere door te folderen en wekelijks met
de Verftiezingskraam te staan. We kunnen alle
hulp gebruiken.

Proef desfeeren d& fiisr., brcng &
Prcv i n c i a le $Íatuww*iezi ogen on &r
aandachtl

*

nr

010-2435555

VerkiezingspÍogramma on-line
Het Verkieziqgsprogramma kun ie on-line
lezsr oÍdovnloaden via een link op onze
website: www" amersÍoort. so. nl
Er komen slettrt een heel beperld entd
gedrukte exemplaren ter bescfrikkirq, die zijn
alleen voordie íïlensen bedoeld die geen
intsret hebben.
ContacÍ: Nel Grcenendiik, td nr. 0r-^10357498
m aíl : ch e nyto m a atje@g mail. oom

