
Actieberichten,
Nieuws en
Agenda
Uitgave SP Amersfoort e.o,
7" ;aargang nr.í, Jan. 2006
oplagg 500 stuks

Tel: 033- 4723498 of 4612642 amersÍoort@sP.nl, http:I/amersfoort.sP. n I

SP Campagnenieuws
De Aftrap
De verkiezingen naderen met grote snelheid.
We gaan op korte termijn officieel aftrappen
met onze campagne. Op 23 januari leveren wij
onze kieslijst in op het Stadhuisr We doen dit
met zoveel mogelijk kandidaten van onze lijst,
daarnaast met sympathisanten en natuurlijk
met de enige echte roodkleurige ophef. De
aÍspraak is om 09.00 uur bij het Stadhuis.
De bedevaaÉ
Op 27 februari vanaf 16.00 uur houden we een
bedevaart naar het UWV. De wonderbaarlijke
'genezing' van arbeidsongeschikten die daar
plaats vindt is voor iedereen die er in gelooft
een inspraÍre. Voor velen die uit de WAO
geschopt worden en ook voor veel
keuri ngsartsen' is onmenseltlk een betere
benaming. We nodigen Amersfoortse
organisaties voor gehandicapten uit.
Ondenrueg vestigen we de aandacht op
plaatsen die voor gehandicapten moeiliik
bereikbaar zijn.
Verkiezingsavond met Agnes Kant
Ook op 27 februari maar dan om 20.00 uur
hebben we een verkiezingsavond in de
Observant. leder kan daar in discussie met
onze lijstÍrekker Anya Wiersma en met SP
coryfee Agnes Kant.
Onze kraam
De komende data staan gepland om winkelend
publiek op de hoogte te brengen van ons
programma:
14 januari Neptunusplein
04 februari Varkensmarkt
11 februari Leusderkwartier
18 februari Emiclaer
25 februari Neptunusplein
4 maart Varkensmarkt
Rondgang door de wiiken met
brandweerauto.
'De SP luidt de bel'
Ap27 januari, 11, 18 en 25 februarigaan we
rond in de wijken. We luiden de bel, we

bezorgen folders, we gaan in gesprek op
verschillende plaatsen.
ïlUebsite
We openen een speciale verkiezingssite, als
subsite van www.amersfoort.sp.nl
Chatsessies
Naar aanleiding van het bezoek van Agnes
Kant op 27 februari, organiseren we een
chatsessie op het internet. leder die wil kan
daar in gesprek met de lijsttrekker en andere
Íractieleden.
Digitale Nieuwsbrief
ln de aanloop naar de verkiezingen versturen
we een digitale nieuwsbrief naar al onze leden,
de media en de andere politieke partijen.
Verkiezingekrant
We verspreiden 55.000 verkiezingskranten in
Amersfoort. De krant verschijnt op korte termijn
op de site.
Affiches
We plakken al enige tijd affiches, de komende
weken wordt dit vaker, met meer uitgesproken
standpunten met locale affiches en landelijke
ítems. De affiches zijn te downloaden van de
site, zodat u ze ook voor uw eigen raam kan
hangen.
We zorgen verder voor onze eigen mobiele
plakplaatsen.

Verrassing
Naast bovengenoemde activiteiten hebben we
nog een aantal verrassingen in petto. Via de
digitale nieuwsbrief, de site en het volgende
inlegvelwordt er meer onthuld.

Medewerkerc
De campagne commissie bestaat uit Anya
Wiersma, Rikus Marring, Gidia Kap, Luuk
Miedema, Michel van Dijk, Laurens van
Klaveren en Truus Hamers.
De komende twee maanden kunnen we alle
handen die beschikbaar zijn gebruiken. Op de
ALV hebben we gelukkig al een flink aantal
toezeggingen van leden gekregen. Meld Je
aan bij Luuk Miedema op 033-4563571.



Wie spekt de campagne?
Al is de Campagne opgenomen in de
begroting, als er iemand een extra duit in het
'tomaten'-zakje kan en/ of wil doen dan is dat
zeer welkom. Want ook al proberen wij, in
tegenstelling tot de Haagse politiek, een
realistisché begroting te hanteren, er is weinig
ruimte voor onvoorziene/ extra uitgaven.
ln de hoop dat mensen die het kunnen, een
extra gift willen storten voor deze campagne.
Rekeningnummer: giro 349904
tnv: Socialistische Partij Amersfoort
ow: "donatie verkiezing"

Ander SP nieuws en informatie

Dank aan Wim Schoonheym
Op de ledenvergadering (21 nov.jl) is een
woord van dank uitgesproken ten aanzien van
Wim Schoonheym.
Wim heeft zich jaren lang ingezet voor de SP
afdeling Amersfoort, met grote successen tot
gevolg. Door een onoverkomelijk verschil in
visie tussen Wim en de vkc, heeft Wim
besloten te stoppen. Wij betreuren dit zeer.
Wim heeft laten weten de SP een warm hart
toe te blíjven dragen.

Wij; bestuur, fractie en leden, danken hem
hartelijk voor de enorme inzet die hij geleverd
heeft in de afgelopen jaren.
Wim Schoonheym we wensen je, ook langs
deze weg, al het goede en veel succes bij de
dingen die je gaat doen.
Secr.NeI Groenendijk, tel nr. 011A357498 of
m ai| : makire@to maataet ol

Hulpdienst van SP Amersfoort
Voor vragen of het maken van een afspraak,
kun je de HD bereiken op woensdagavond van
19.30u tot 21.00u op telefoonnummer: 06-
20284553

Rood Amersfoort
De SP jongeren van de afdeling Amersfoort
hebben zichzelf de taak gesteld om ROOD, de
politíeke jongerenorganisatie van de SP op de
lokale politieke kaart te zetten. Een
initiatiefgroep, bestaande uit Hugo Kruyt, Mark
Veenbrink en Michelvan Dijk richt zich in
eerste instantie op een informele bijeenkomst
met het oog op kennismaking. De informele
bijeenkomst zal plaatsvinden d.d. 11 januari in
het gebouw van ROC Midden Nederland,
gelegen op Disketteweg 10, aanvang í9.30
uur en is algemeen toegankelijk voor elke
Amersfoortse jongere tot 28 jaar.
Rood Amersfoort is geen praatgroep, maar
een doe en actie groep, de discussie gaan we

niet uit de weg. Daarom is de organisatie van
ROOD Amersfoort plat en is hiërarchie niet
aan ons besteed.
ROOD Amersfoort gaat acties van de lokale
§P-afdeling ondersteunen, maar vooral
aandacht besteden aan een eigen agenda,
puur gericht op jongerenonderwerpen zoals
onderwijs, uitgaansbeleid en intergratie van
minderheden. ROOD Amersfoort zal dan ook
voornamelijk zichtbaar zijn op de straat, maar
ook regelmatig publiceren over bevindingen
voor of na acties. Met deze handelswijze
hopen wlj op een sterke steun vanuit de
jongeren in Amersfoort, en een groeiende
opkomst bij vervolgacties.
Contact: Michel van Dijk,
roodamersfoort@sp. nl, TeL A12841 9425

Ëen nieuw jaar met nieuwe kansen!
Voor de SP fractie wordt 2006 een spannend
jaar vanwege de verkiezingen in maart voor
een nieuwe gemeenteraad. De SP verwacht
zeker te groeien. Wij hebben ons hierop goed
voorbereid. Met een team van 5 mensen en
een goed campagneplan staan we klaar voor 7
maart!
Voor U betekent dit dat we meer zaken kunnen
aanpakken, en dat is nog steeds hard nodig.
Vooral de steeds maar toenemende
tweedeling in de maatschappij moet keihard
worden bestreden. Het verschil tussen arm en
rijk wordt groter: lang niet iedereen is meer
zeker van goede zorg en rondkomen van een
uitkering iJsteeds móeilijker geworden.
Voedselbanken zijn nu helaas een
noodzakeliik kwaad.
Als gemeente kun je hier maar een klein beetje
aan veranderen. Het College hier wijst ook
steeds naar'Den Haag'als de grote
boosdoener. De SP wijst er dan weer op, dat
het toch hun eigen partijen zijn die in Den
Haag de dienst uitmaken! Je moet ge$roon
willen, volhouden en samen met de mensen in
de wijken de problemen die we om ons heen
zien, aanpakken!
Gelukkig is de SP een partij, die zowel landelijk
als plaatselijk voor hetzetfde staat.
De SP fractie ziet genoeg mogelijkheden om in
Amersfoort aan te pakken. Onze strijd voor
een goed en lieÍst gratis openbaar vervoer,
voor betaalbare huisvesting en een leefbare
woonomgeving gaat gewoon door.
Wat we willen staat in ons verkiezings-
programma voor de periode 2006 tot 2010,
Wat we doen leest U hier en/ of op onze
website.
Graag horen we ook van u wat u hiervan vindt.
Dus schroom niet, en bel of stuur een rnail!
Contact: Bets Beltman, tel.nr. 033-4622907, of
m ail : bets. beltman@tom aatnet. com


