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MEER A:ËFJALï?.No WAYI
Door een geeamenlijke actie van SP, PvdA,
Groen Links, BPA en Jouw Arnersfoort iE

dinsdag 27 januari 2009 een motie
aangenomen, waarin de raad van Amersfoort
duidelijk maakt dat Amersfoort niet zit te
wachten op een snelweg rcndom Amersbort.
De wegen lopen dwars door het Nationaal

Arkemheem-EemPolder,

AsöesÍonderzo ek ln opanhare gebouwen
hlaar, weweten waar hetzit.

SP lnlttatlaf beloond, Wethauder wanneg,r
z$n we er van af?

De fíeÍeenpuÍnhoop btJ sÍaÍÍons, Rood
jongeren aan hetwerl<.

ElmlellJk besprahan, opíoseingen nablt,
wannear gaatWethoudet aan de slag?

Amercfoort wmlauwt, groedtrope wontngea
wardqr gesloopÍ, duts hulzen
teruggebuwd.

Wat een verdrteí vech&in om een huurdak
boven Je hoofd, lffie wordt er wahkert

§nelwegen door Artenheem, Hoogland'
Wes( Bloeldaal, Blrkhoven, Hwvelakonse
BoslI

Wle kan nog ademhalen, vogele horon,
aslalt op dls plekken, No WaYl

GoÍfen Ín Hoogland West, varwandeíaarc
vetbodien, Paadan nlet meer welkom?

Waar kanle ats Nleuwlandar, Hooglander
nog heen. Dle golfballen dat moette nlet
doen, toch?

Wfrt0, mantelzatg vetpllcht, moeder niet
verzangd, uitgekleod.

Het kan allsmaal maar, nlet mondig genoeg,
dan tel je ni€t mee.

l5 decemba4 de Ous ís ,Íwiit, hoe t«om lk btl
hetwtnkelèstrum?

LtJn 4 en 6 kom weervolgens da normale
weg. Wethtouder, de §P wacht op antwootd.

Landschap
Birkhoven-Bokkeduinen, Hoogland-West,
Bloeidaal en het Hoevelakense Bos. Los dat
kostbare natuur wordt aangetast zullen vele
woonwiJl«en van Ametsfoort last krijgen van
extra vervuiling dmr fiinstof en geluid. Ëerder
heeft de §P AmersÍoort §amen mèt de
Provinciale Statenfractie bij de Commissaris
van de Koningin geprotesteerd tqen deze
nieuwe snelwegen rondom Amersfoort. Met de
actie 'asÍalt? no wayl' heeft de $P tientallen
altematieven aangedragen die veel meer het
ondezoeken waard zijn, dan meer asfalt in
onbehalbare natuur.

Voor een speciale ui§ave, over een terugblik
op de gemeenteraad van 2008 in de

Stadsberichten in Amersfoort Nu, maakte de
fractie van de SP het volgende gedicht:

1 tot 7 laren wachten op huutwoning, 8P
roapende lnwoestljn.

te edndelíilr de Pvda anlwaaktals
medo$rtide{?

11 november wafte dag voor de
democrila. gP n16g*oord.

Het camaval ln Valhorct Wast nlet
onda'zor,hí coalffie bange muls. Waarcm?

SP.



ROOD

Rood is de jongerenorganisatie van de SP.
Rood Amersfoort is in Amersfoort zeer actief
voor de jongeren in Amersfoort. Zo zetten zij
zich in voor goede, betaalbare en voldoende
huisvesting voor jongeren, maken zij zich al
geruime tijd zeer druk over het wegsleepbeleid
van de fietsen rondom het treinstation. Wil jij
ook lid worden van deze enthousiaste groep
jongeren, meld je dan aan bij Marc Smits 06-
34768980 of roodamersfoort@§p..nl

Per '14 december 2008 is de nieuwe
dienshegeling voor de stadbus ingegaan.
Naast een groot aantal verbeteringen, met
name op het vlak van frequenties, zijn er bij de
SP ook al opmerkingen binnengekomen van
reizigers die niet positief waren over de nieuwe
regeling" Het gaat. daarbij onder andere over
de bereikbaarheid van de binnenstad en van
winkelcentra. Met "name de ouderen, die
veelvuldig.gebruik maken van de bus, hebben
daar veel last van. Daarnaast is ook de
busdienst in Vathorst niet goed geregeld: de
afstanden naar de haltes zijn te groot en de
vertíndÍngen met station Vathorst en
Schothorst zijn slecht.

De frac{ie van de §P wil graag weten wat de
gebruikers van de bus vinden van de nieuwe
dienstregeling (zowel positief al* negatief).
Begin april wil de SP-ffactie de nieuwe
dienstregeling bespreken in de gemeenteraad
om te kijken waar verbeteringen mogelijk zijn.
Gnaag uw reàctie sturen aan amgrsfoort@gp.nl
of via schoenmakerröIomaatnet.nl. U kunt ook
telefonisch contact opnemen met Frits
Schoenmaker OO - 36 10 99 55.

ES§Efl r EH +rutlil rÍEEnffi Er{?
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Energie is een basisvooziening, net als
drinkwater en riolering. Als de stroom uitvalt
ligt heel Nederland plat. Zo iets belangrijks
moeten we níet aan de vrije markt overlaten.
Cornmerciële partijen denken vooral aan winst
maken en niet aan u, de gebruiker. Toch willen
provinciebestuurders en wethouders de
energiebedrijven verkopen. Ztln ze NUTS
geworden?

In het kader van de dreigende verkoop van
energiebedrijven in Nederland is de §P
landelijk een grote actie begonnen onder de
titel'Ze Zijn Nuts".

De gemeente Amersfoort heeft aandelen Nuon
in haar bezÍt, weliswaar zijn dat niet veel
aandelen, maar genoeg om een meninglvisie
af te geven aan de Raad van Bestuur van
Nuon over het gevoerde en te voeren beleid.
Om te onderzoeken of het Amersfoortse
College stélling wil nemen tegen de uitverkoop
van het Nutsbedrijf Nuon heeft de SP ftactie
schritelijke vruEen gesteld. Onder andere wil
de fractie weten wat het standpunt van de
gemeente Amersfoort is omtrent het al dan niet
verkopen van Nuon aan een buitenlands
energiebedrijf. Voor meer informatie kunt u
terecht op de website van SP Amersfoort

Fractiq:

De afgelopen periode heeft de fractie zich
behoorlijk geroerd in de Amersfoortse politiek.
Zo zrjn eÍ vragen gesteld omtrent de
verkeerschaos op de Berg en het
Leusderkwartier, omtrent het nieuwe beleid
voor toewijzing van woonwagenstandplaatsen
en over het plaatsen van fietsklemmen op het
Julianaplein.

Voor meerfractienieuws kunt contact opnemen
met de fractie of kijken op de website van SP
Amersfoort.

Me,ldpunt op,pnbaar


