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Cursus lokale politiek voor aspirant
raadsleden

ln januari 2005 start de tweede cursus lokale
politiek ter voorbereiding als lid van de
gemeenteraad vanuit de SP. Tijdens de
Algemene Ledenvergadering in november
2004 hebben wij met uitgesproken dat wij de
komende gemeenteraadsverkiezingen (8
maart 2006) voor een verdubbeling gaan van
het aantal SP raadzetels. ln ons geval gaan wij
dan van drie naar zes zetels.
Wijwillen daarom tenminste twaalf mensen
deze cursus laten volgen. AIs je de cursus
hebt gevolgd, zit je (nog) niet aan het
raadlidmaatschap vast. De cursus wordt
gehouden op 5 zaterdagen. Behandeld wordt
o.a. de ideologie van de SP, het verband
tussen actie en Íractie, de speerpunten van de
SP, omgaan met de media en debatteren.
Stand van zaken
We zijn heel blij (en trots) dat alvijf mensen
vanuit Amersfoort in januari de cursus gaan
volgen. September 2005 is een laatste kans,
ook hier staan al vijÍ mensen voor op de lijst.
Van deze tien mensen hebben acht mensen
aangegeven dat zijop de kandidatenlijst willen,
waarvan vier mensen serieus zijn
geïnteresseerd voor raadslid. Dit betekent dat
we nog steeds betrokken en bevlogen mensen
zoeken als kandidaat voor het
raadslidmaatschap.
Heb ie belangstelling?
De cursus is zeker de moeite waard om te
volgen, en is verplicht voor de eerste twaalf
kandidaten die op onze kandidatenlijst komen.
De cursus wordt betaald door de SP, inclusieÍ
je reiskosten.
Voor meer inÍormatie over de cursus en / oÍ het
raadlidmaatschap: Belof mailGidia Kap, tel
480 86 32 of oidiakap@tomaatnet.nl

Mensen die daadwerkelijk zijn geïnteresseerd
in het raadlidmaatschap, wordt gevraagd
contact op te nemen met Gidia Kap of Nel
Groenendijk, voor het maken van een
aÍspraak.
Je kunt Nelals volgt bereiken: tel 06
1 0357498, of makire @ tomaatnet.nl

Jaarplan 2005

Het Jaarplan 2005 van de afdeling Amersfoort
is in concept klaar. ln dit Jaarplan 2005 staan
o.a. de speerpunten en andere activiteiten
vermeld waarmee afdeling Amersfoort zich dit
jaar bezig wil houden. Binnenkort wordt het
plan vastgesteld door het bestuur en kunnen
geïnteresseerden het opvragen bij Ne/
Groenendijk, 06 10357498 of e-mail;
makire@tomaatnet.nl

Actie tegen te zuinig OV- Beleid

Naar aanleiding van de nieuwe (veelal)
verslechterde stadsbusdienstregeling die
ingegaan is op 12 december jl., hebben we
met een aantal mensen een kleine actie
gevoerd op het station. De actie bestond uit
het attent maken van mensen op de
verslechtering en de oneerlijkheid in de
verdeling van de buslijnen. Om de mensen de
ernst van de zaak duidelijk te maken waren er
kaartjes gemaakt, met de volgende tekst:
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De vraag die we er bij stelden; "als u de
noodzaak van deze actie onderschrijft wilt u
dan reageren naar ons fractielid, het adres
staat op de kaart (oÍ via onze website)."
Ofwel; laat ons uw ervaring weten/ of
onderschrijf de actie via.
Frits Schoenmaker, te|4650725 / e-mail;
schoenmaker@tomaatnet.nl of Nel
Groenendijk, 06 10357498 / e-mail
makire@tomaatnet.nl



Regeling stadsbusdienst kan beter vindt SP

De SP komt met een voorstelom in de
weekeinden meer bussen te laten rijden en
doordeweeks vrijwel alle lijnen tot 22.00's
avonds een halfuursdienst te laten rijden. De
verbeteringen kunnen volgens de SP voorlopig
betaald worden uit de 1,2 miljoen euro
(300.000 euro per jaar), die de gemeenteraad
op 30 november heeft uitgetrokken voor de
stadsbusdienst.
De SP heeft het voorsteltijdens
raadsvergadering van 21 december
gelanceerd.

De SP vindt dat in de huidige dienstregeling,
die 12 december is ingegaan, te rigoureus is
geschrapt. Door de invoering van een andere
dienstregeling kan de busreiziger ondanks de
bezuinigingen beter worden bediend. ,,Dit plan
is het minimum wat mij betreft," aldus SP-
raadslid Frits Schoenmaker. Belangrijke
verbeteringen doen zich volgens de SP voor
bij lijn 1, die overgaat van een uurdienst naar
een halÍuursdienst. De lijnen 4 en 5 krijgen op
gezette tijden in de spits een kwartiersdienst.
Lijn 6 zal ook in de avonduren blijven rijden.
Daarnaast rijden vrijwelalle lijnen de hele
week tot 22.00 uur's avonds een
halfuursdienst. Verder denkt de SP dat het
mogelijk is lijn 10 vanaf het station langs Sinai-
centrum en Kamp Amersfoort aan de Laan
1914 te laten. Dat kan omdat lijn 9 en 10
dezelfde route rijden in tegengestelde richting.
Een andere mogelijkheid is de lijnen 9 en 10
om het halfuur te laten rijden in plaats van om
het kwartier. De 300.000 euro kan dan ergens
anders aan worden besteed. De lijnen 9 en 10
vertrekken nu beiden om het kwartier van het
station in tegengestelde richting. Gezien het
aantal reizigers op deze lijnen is er volgens de
SP geen reden deze lijnen extra te ontzien.
Contact: Frits Schoenmaker, tel: 4650725

Dansgelegenheid/ Disco
De SP is voorstander van een 'dans-
gelegenheid' (zo heet het bij de gemeente)
voor jongeren. Er is immers niets op dit gebied
in Amersfoort.
Echter: Het gaat hier welom een disco, waar
zo'n 1000 mensen terecht kunnen en de nu
gekozen locatie aan de Westsingel/ Hellestraat
ligt wat afzijdig van de rest van het
uitgaansgebied in het centrum en tegen een
woongebied aan.

De SP vreest veel geluids- en verkeersoverlast
voor de omwonenden en wilvasthouden aan
het gemeentelijk beleid om horeca zoveel
mogelijk te concentreren in het centrum rond
de Hof .

Als uitbreiding met een disco hier niet mogelijk
is, moet de gemeente gaan denken aan
een tweede uitgaansgebied. Amersfoort groeit
immers nog steeds, dus ook het aantal
jongeren!
Wat ons betreÍt wordt dat in de buurt van het te
bouwen Eemcentrum. Hier komt al een disco.
Maar nog één erbij versterkt het uitgaansleven
daar alleen maar. Bovendien zijn hier
meerdere culturele zaken gepland.
Contact: Bets Beltman, te\4622907

UMTS - en GSM masten

Eind 2004 zijn wij in contact gekomen met
omwonenden naar aanleiding van de komst
van een UMTS mast (mobiele teleÍonie) bij een
tennisvereniging in Hoogland. Er is inÍormatie
uitgedeeld in de buurt over de mogelijke
gevolgen van elektromagnetische straling. De
omwonenden hebben zich georganiseerd en
hun protest had resultaat! Door deze
maatschappelijke druk heeft het bestuur van
de tennisvereniging op 10 januari j.l. besloten
om aÍ te zien van de plaatsing van de
zendmast.
De SP maakt zich zorgen omdat er aanwij-
zingen zijn dat er een relatie bestaat tussen
gezondheidsklachten en elektromagnetische
straling. Onze fractie heeft in oktober 2003
hierover al schriftelijke vragen gesteld aan het
college. Een rapport van TNO gaÍ aan dat
elektromagnetische velden aÍkomstig van
antennes voor mobiele teleÍonie effect kunnen
hebben op het welbevinden (bijv. duizeligheid,
tintelingen en concentratievermogen).
De geschiedenis leert dat als het gaat om de
medische gegevens er vaak achter de Íeiten
aangelopen wordt. Denk maar aan de
hoogspanningsmasten en de lange- en
middengolf masten. Nog niet zo lang werd
erkend dat je er beter niet te dicht bij kunt
wonen.
Contact: Gidia Kap tel: 480 86 32

Graag contact!
Wijzouden graag in contact komen met leden
die ons kunnen helpen aan (medische)
inÍormatie of belangrijke contactpersonen.
Ken ie iemand of heb je informatie?
Neem contact op met Gidia Kap: tel480 86 32
of oidiakap@tomaatnet.nl of Wim van
Gammeren oammeren @tomaatnet.nl of
461 20 03.

Goed idee wordt beloond
Wie heeft er een goed idee voor een jongeren
activiteit? Beloning: de mogelijkheid en de
middelen om het te realiseren.
I nf ormatie op www. amersf oort. nl, tiend u izend
euro idee.


