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SP AMERSFOORT EN OMSTREKEN

R00D U00R ZILUER: 0UDEREil WlttEN 00K MET IIE BUS
Dinsdagavond 25 januari zijn zo'n deel te nemen sinds busltln 9/10 is

80 inwoners van seniorenÍlat De verdwenen.

Eemgaarde naar de wethouder ge- De gemeenteraadsfracties van SP,

weest, in de hoop 'hun' bus 9/10 te Christen Unie, Groenlinks en de PvdA

redden. Een actie van ROOD, jong zullen, naar aanleiding van deze

in de SP en PerspectieF, jongeren demonstratie van verontruste bewon-

van de Christen Unie. Met twee ers, in de raadsvergadering van B

overvolle bussen trokken ze naar februari dan ook een motie indienen.

---at stadhuis- Deze motie roept wethouder Buytelaar

De bewoners van De Eemgaarde heb- op om alles te doen wat in zijn vermo-

bren daar in duidelrlke bewoordingen gen ligt om buslijn 9/10 weer terug te

wethouder Buytelaar laten weten dat brrengen naar De Eemgaarde. En zich

zij niet meer goed in staat zijn hun niet weer te verschuilen achter "in-

noodzakehlke boodschappen te doen spraakorganen" waarvan deze senioren

en aan het maatschappelijke verkeer in ieder geval geen lid zijn.

WD-wethouder Buytelaar neemt de strippenprotestkaart in ontvangst
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SP uraagt aandacht uoor geuaar asbest

De SP-fractie heeft een interpellatiedebat de gemeenteraad

aangevraagd over "asbestgevaar in Amersfoort". De directe

aanleiding is de uitzending van Zembla van afgelopen zaÍer-

dag 1 5 januari, waarin een zeer verontrustend beeld geschetst

wordt van het asbestbeheer in Nederland. Ook wordt duidelijk

dat de gevaren van asbest groter blijken te zijn dan lange tijd

Bewoners maken zich terecht zorgen over hun gezondheid

en die van hun kinderen. Daarom de SP nu een interpellatie

over dit onderwerp. De SP is al geruime tijd bij dit probleem

betrokken en Geert Groeneveld heeft afgelopen zomer mon-

delinge vragen gesteld. Bets Beltman, onze fractievoorzitter,

zal als woordvoerder optreden.

Met name de gang van zaken rondom de asbest daken in Je-

ruzalem komt uitgebreid aan de orde. Het beeld tekent zich at

dat bewoners onnodig, gedurende een lange tijd, aan gevaar

zijn blootgesteld. De Alliantie was nalatig en de rol van de ge-

meente, op z'n zachts gezegd, vaag.
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ROOD heeft niet alleen actie gevoerd met de senioren van

Eemgaarde en hen met twee enorme bussen opgehaald

en weer thuis gebracht, maar ook hebben ze zeer actieÍ

meegedaan aan de studentenprotesten. Dit door het ophan-

gen van een mega-banner in Wageningen en er verscheen er

ook een in Amersfoort! Ze hebben in grote getale meegelo-

pen in de demonstratie in Den Haag. Sommigen waren zo

enthousiast da| z4 compleet vergaten een her-examen te
hebben. Er zijn nog meer acties op komst!

Naast dit alles is ROOD zeer actief in de kerngroep, plakken

zrl alle borden vol PROTEST posters! Mieke Horlings heeft de

ROOD voozittershamer overgedragen aan Jolieke Ritzema;

enthousiast en in voor gekke acties, net zo als haar voor-

ganger. Mieke is het bestuur van de SP komen versterken,

maar zal ROOD vast niet uit het oog verliezen.

Aan Jolieke heeft ROOD in ieder geval een zeer goede opvol-

ger. Dat heeft ze de afgelopen tijd al laten zien.
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