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Verkiezingsuitslag
Beste SP-activisten, veel dank voor jullie steun en Uiteindelijk zal dan de kiezer ons ook weer
hulp bij de verkiezingscampagne jan. 2003. opnieuw tijdens verkiezingen
Toch ook wel teleurstellend de verkiezingsuitslag
van gisteren! Hoewelwe in percentage gestegen
zijn van 5,97o floàr 6,3 % heeft het ons geen zetels
opgeleverd.
Veel mensen hebben zogenaamd strategisch
gestemd, op de PvdA. Een verkeerde keuze. AI
zou de PvdA de grootste partij zijn geworden, dan
nog zou een PvdA-CDA regering een vrij rechtse
politiek hebben uitgevoerd. Zie de programma's en
de standpunten. Zie ook het verleden van
regeringen uit de combinatie van die partijen. En
ook nu is een echte rechtse regering WD-CDA+?
niet onmogelijk. Een goede strategische keuze zou
zijn geweest een stem op de SP of Groenlinks.
Dat zou een waarschuwing zijn geweest dat de
kiezers een echte linkse politiek wensen. Maar niet
getreurd! Een ding is duidelijk: we hebben enorme
mogelijkheden. Veel mensen gaven de laatste
weken aan dat hun keuze ging tussen de PvdA en
SP. Dat op enig moment meer dan 15% van de
kiezers overwogen heeft om SP te stemmen is
bemoedigd! Ook de enorme toewas van leden:
Iandelijk naar bijna 39.000, Iokaal naar de 350
betekent dat we meer kunnen doen. Onze partij is
een actieve partij. We combineren het werk in
parlement, provincie en gemeenteraad met acties
en demonstraties. Samen zijn we sterk als we op
onze eigen manier verder gaan.

belonen, Doe je meei
SP Amersfoort, Wim van Gammeren, voorzitter

LAN DELIJKE DEMONSTRATIE
STOP DE OORLOG TEGEN IRAK
vindt plaats op zaterdag 15 februari om 13.00 uur.
De locatie is de Dam in Amsterdam.
Het Vredesplatform Amersfoort hoopt dat ook jij
aanwezig zal zijn. We verzamelen rond 1 1.30 uur
op het Centraal Station in AmersÍoort, zodat we de
intercity van 12.00 uur kunnen nemen.
Hopelijk tot dan!l!
Vriendelijke groet,
Christiaan Verweij (tel. 033-4330033)

ReÍerendum Over onderwijshuisvesting. De SP
werkt samen met "Joost is Boos", de
initiatiefnemers, en biedt ondersteuning. Hierbij
roepen we je op om er rekening te houden dat
ongeveer over 6 weken 5000 handtekeningen
moeten worden verzameld voor het definitieve
verzoek tot het houden van een referendum. Als
het referendum wordt aangenomen zal de
verordening van dec. 2001 van tafelgaan en moet
de Raad een nieuwe verordening opstellen. Meer
informatie bij Dick 4631337.

Klokkenluider Brouwerstunnel moet hangen.
Een onverkwikkelijke zaakin de gemeenteraad van dinsdag j.l. Niet wethouder Van der Werff werd
gestraft omdat hij bewust een te hoog bedrag noemde, maar Raphael Smit(LA) die dit aan de kaak stelde.
Met veel gevoel voor theater en met grote stemverheffing valt Strengers(WD) Smit aan. lmmers aanval is
vaak de beste verdediging. Killi(PvdA) voegt daar nog het nodige aan toe. Smit wordt beschuldigt een
verkeerde voorstelling van zaken te geven en van overtreding van de Gemeentewet. (geheimhoudings-
plicht) De klokkenluider wordt aangevallen en de wethouder komt dankzij een meegaande raad goed
weg.
ln het kort terug in de geschiedenis.
ln 1994 werden uitgangspunten voor de veiligheid van de Brouwerstunnel geformuleer$. ln 1999 en 2000
verder uitgewerkt. BenW accepteren dat Eemkwartier BV een plan uitwerkt met een keermuur, waardoor
het zicht op de aanloop van de tunnel sterk verminderd. lnspraak en bewonersoverleg werden in de
plannen genegeerd. Bewoners verzetten zich terecht en het lijk er op dat BenW bakzijl moeten halen.
Van der Werff tovert echter plotseling een gigantisch bedrag (20 miljoen euro) uit zijn hoed om alsnog zijn
zin te krijgen. En de gemeenteraad buigt weer eens. Een motie van D66 en de SP wordt venrvorpen
omdat het volgens de wethouder allemaal teveel kost. Een deel van de raad neemt dit niet en vraagt
daarna uitleg hoe hij aan dit bedrag komt. Van der Werff houdt vol dat het 15-20 miljoen kost en wil dit
alleen in een besloten vergadering uitleggen, want er speelt gevoelige informatie over personen en/of
bedrijven. Volgens verschillende fracties blijkt later deze vergadering ten onrechte besloten te zijn. Niks
gevoelige informatie, de wethouder moet zijn gezicht redden. ln werkelijkheid blijkt wat de bewoners
willen slechts een fractie van het bedrag te kosten. Kosten die ontstaan zijn door een stommiteit van
BenW.
Wie sprak daar onlangs over beter luisteren naar de burgers van Amersfoort? Dit was toch een unieke
kans om te laten zien dat het regentengedrag uit het verleden inderdaad verleden tijd is. Niets daarvan.



Het college valt weer terug in zijn oude arrogante houding. Arrogant tegen de bewoners, arrogant tegen
de raad. Niet te begrijpen is dat de meerderheid van de raad dit accepteert. Of stond het schaamrood nog
zo op de kaken dat men zich voor de zoveelste keer beet had laten nemen?
Overigens ben ik van mening dat het een goede zaakzou zijn als mevrouw Van Vliet zo verstandig is om
in de gemeenteraad plaats te maken voor een technisch voorzitter. ln het duale stelsel is het niet zuiver
dat ze met twee petten opzit. Ze treedt toch ook op als verdediger van het college. De Tweede Kamer zou
het ook niet geaccepteerd hebben als Wim Kok als minister-president tevens de Tweede Kamer zou
voorzitten.
Wim van Gammeren, voorzitter SP-Amersfoort

Opvang Asielzoekers
N.a.v. de raadsmotie op 17 dec. 2002 van de
SP, voor uitbreiding van opvang voor
asielzoekers, heeft het college in januari 2003
besloten criteria voor noodopvang voor
asielzoekers bij te stellen. De SP fractie vind dit
echter niet genoeg en heeft aan de wethouder
gevraagd om ook mensen op te vangen die in
humanitair schrijnende situaties verkeren en
mensen die technisch niet uitzetbaar zijn. Voor
meer informatie: Gidia, via de fractie of 480 BG

32.

Statenverkiezingen
Het centraal stembureau voor de verkiezing van
de leden van de provinciale staten van Utrecht
op 11 maart 2003, heeft aan de SP lijstnummer

GRATIS OPENBAAR VERVOER
SP biedt wethouder een gratis studiereis
naar Hasselt aan!
De SP-fractie in de Amersfoortse gemeenteraad
biedt Wethouder H. Brink van Verkeer een
gezamenlijke studiereis aan naar het Belgische
Hasselt. Wat niemand voor mogelijk had
gehouden is hier gerealiseerd: gratis openbaar
vervoer in de stad tegen redelijke kosten.
Resultaat: afname van de totale mobiliteit en een
vertienvoudiging van het gebruik van het
Openbaar Vervoer. En dat met een 20 minuten
frequentie op de meeste lijnen! Ook het gebruik
van de fiets wordt stevig gestimuleerd. Een
mobiliteitsplan zorgt voor een verdere
vervolmaking in de toekomst. De moeite waard
om eens te gaan kijken en ideeën op te doen
voor Amersfoort.
Wie heeft er niet eens vast gestaan met zijn auto
in Amersfoort? ln de ochtend of avondspits of
tijdens de inkopen op vrijdag of zaterdag.
Amersfoort groeit, het aantal parkeergarages in
de binnenstad neemt toe, het resultaat is
bekend. Kan het ook anders? De SP denkt van
wel.
Natuurlijk is de SP is zich bewust van het feit dat
door de concessie aan Conne>o<ion gratis
openbaar vervoer mogelijk niet onmiddellijk te
realiseren is in Amersfoort. Toch pleit zij er voor
deze studiereis te maken om zodoende
informatie te verzamelen hoe een en ander
opgezet zou kunnen worden. En wellicht kan
een en ander in samenwerking met Conne>o<ion

7 gegeven. Op 8 de vooralsnog onbekende lijst
"Een computer voor iedereen".

Bijeenkomst voor nieuwe leden

Op zondag 9 maart om 14.00 uur vindt er een
i nformatiebijeen komst plaats voor n ieuwe leden.
Tijdens de middag zal er het een en ander over
fractiewerk, publiciteit en acties verteld worden.
Ook is er de mogelijkheid om je op te geven voor
een van deze werkgroepen. Maar het hoofddoel
van de middag is nieuwe leden meer zicht te
geven op wat de SP Amersfoort allemaal doet.
Naar venruachting zal de informatiebijeenkomst
zo'n twee uur duren. Wilje je opgeven, of meer
informatie, bel of mail dan met: Christiaan
Verweij0SS-4330033 /
christiaanverweii@tomaatnet. n I

worden ontwikkeld. Maar dan wel met echte
autobussen!
Studiereis=snoepreis? Dit keer geen reis naar
verre landen. De SP vindt de ontwikkeling van
een nieuw totaalplan voor vervoer in Amersfoort
zo belangrijk dat zij van mening is dat het goed
is om eens bij de buren te gaan kijken. Het kost
de Amersfoortse gemeenschap niets, want de
SP neemt de kosten voor haar rekening
Inlichtingen: fractie, Frits Schoenmaker telefoon 033-
4650725

De stadsbus moet terug
Het minibusje moeten vervangen worden door
de gewone stadsbus. De fractie van de SP vindt
dat het experiment lang genoeg heeft geduurd
en dat de busreiziger lang genoeg het kind van
de rekening is geweest. De SP wil in de
komende raadsvergadering met een voorstel
komen, waarin om de verwijdering van de
minibusjes uit de dienstregeling zal worden
gevraagd.
ln de ogen van de SP zijn de busjes te klein,
waardoor reizigers niet mee kunnen. Ze ziin
ontoegankelijk voor ouderen en gehandicapten
door de smalle en hoge instap. Daarnaast laat
de zichtbaarheid van de busjes ook te wensen
over.
Volgens de SP kan Connero<ion ook kiezen voor
een iets grotere bus met meer zitplaatsen en
betere instapmogelijkheid. ,,Maar die kleine
busjes moeten er uit, want die zijn een ramp. Dat
is een aanzienlijke verslechtering van het
busvervoer," aldus verkeerswoordvoerder Frits
Schoenmaker.
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Bijeenkomst vredesplatform Amersfoort over de dreigende oorlog in lrak

Op donderdag 23 januari is er in AmersÍoort een bijeenkomst tegen de dreigende oorlog in
lrak waar diverse politieke partijen voor uitgenodigd zijn. Zo zullen er hoogstwaarschijnlijk
landelijke politiciaanwezig zijn van CDA, WD, PvdA, Groen Links, ChristenUnie, D66 en SP.

Het voorlopige programma ziet er als volgt uit: twee gastsprekers (Robert Soeterik en de
voorzitter van de lrakese vereniging AmersÍoort) zullen een lezing houden over de dreigende
oorlog in lrak. Daarna is er een muzikaal intermezzo en na een korte pauze is het de beurt
aan het publiek om vragen te stellen aan een panel bestaande uit politici van de

v bovengenoemde partijen. De perfecte gelegenheid om na de verkiezingen de diverse
standpunten van de kopstukken uit de politiek boven tafel te krijgen.
De avond vindt plaats in de Johanneskerk en zal starten om 20.00 uur. Voor meer inÍormatie
kun je terecht bij: Christiaan Verweij: tel. 033-4330033 oÍ christiaanverweii

Actie vliegbasis Soesterberg

Zondag 12 januari heeft de SP in de provincie Utrecht meegedaan met de landelijke
natuuractie. Doelvan de actie was het slechte natuurbeleid van de regering Balkenende aan
de kaak stellen en aandringen om waardevolle delen van het defensieterrein te bestemmen
voor natuurgebied.
Ons doelwit was de vliegbasis Soesterberg. We hebben een groot deelvan de basis met
roodwitte linten gemarkeerd en de Íraaie posters aan de hekken bevestigen. Na al dit harde
werk hebben we warme soep en broodjes gegeten.

Nieuwe leden bijeenkomst

Op 22 december is in het Hallenhuis in Schothorst een nieuwe leden bijeenkomst geweest. ln
\* deze bijeenkomst konden nieuwe leden kennismaken met actieve leden, bestuur en fractie

van de afdeling. Met een opkomst van ongeveer 20 leden was de middag geslaagd.
Tijdens de bijeenkomst werd veel inÍormatie en ervaring uitgewisseld. Een aantal mensen
heeft zich opgegeven actief te willen zijn binnen de aÍdeling.
De afdeling is van plan in maart / april 2003 weer zo'n bijeenkomst te organiseren.
Contactpersoon is Christiaan Verweij (033-4330033).

Werkgroep lntegratie

Uit het politiek caÍé dat I december 2OQ2 is georganiseerd over de integratie in Nederland en
met name in AmersÍoort is een werkgroep ontstaan van ruim 10 mensen. Deze groep is
momenteel aan het nadenken over waar zijzich op gaat richten. We zullen binnenkort nog wel
meer van deze groep horen. Contactpersoon is Bets Beltman (033-4622907)



Verkiezingsnieuws
Ook Amersfoort doet volop mee in het verkiezingsgeweld van de landelijke verkiezingen. We
hebben inmiddels twee keer met een kraam op de Varkensmarkt gestaan en gaan 18 januari
weer.
Daarnaast hebben we alle verkiezingsborden beplakt met de grootste verkiezingsposter.
Helaas is deze op diverse plekken weer verwijderd, maar dit gaan we herstellen. Daarnaast
hebben we 30.000 verkiezingsfolders huis aan huis verspreid.
Momenteel zijn er nog raamposters ed. beschikbaar. Deze kun je nog ophalen bij de
verkiezingskraam.
Tot slot hebben we als afdeling besloten om een zogenaamde plakwijzer op te stellen, naar' aanleiding van de diverse klachten over met name het sticker-plak-gedrag in Amersfoort.

SP stemmers zijn op 22 januari vanaf 20.30 uur van harte welkom in Café de Rooie Cent
(Hooglandseweg-Zuid 34a, Amersfoort). Hier zullen wij gezamenlijk de uitslag van de
verkiezingen afwachten.
Contactpersoon Rikus Marring 033-4808632 463í 337

SP AM ERSFOORT PLAKruHZER

OMDAT PI-AKKEN MOET I(UNNEN!

MITS:

l. Niet op privé-eigendommen.

2. Niet op verkeersborden. (wel palen)

3. Alleen op straatmeubilair e.d.

4. Alleen plakken met papier / watediim.

5. Alleen rond actiedata.

o. Plakmateiaal in eigen beheer houden.


