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GOLFBAAH HOOGI-AN p-VvE§r

Na enige stilte rordom de mogelijke komst van
een golbaan in Hooglan$ West, start de §P-
frac{ie met een nieuw oifrensief tegen de komst
van de golfuaan' Hiema vo§it in M kort de
relevante gegevens orntrent de golfraan-
discussie in de gemeenteraad.

Op 16 oktober ?:@7 zijn de voorstellen yoor
een gotfuaan in de Ronde behandeH. De
corrclusie luidde toen: "Het college heeft de
mening va'n de raad gehoord en zal kilten hoe
hier verder mee om te gnan. §P, PvdA en GL
spreken zich uit tegen de eerste drie
peilpunten over de gplfacf,iviteiten; CDÀ WD,
JA en CU ziin hier juist yoor. De BPA was niet
aanwezig.

De drie peilpunten uraren:

1) Het in pnncipe instemmen met het
uitoefenen van golfac*ivÍteiten in
Hmgland West op de gronden rond de
manegie aan de Bunschotershaat om
de vooóseidirg van de definitieve
besluÍtvorming mogelijk te maken.

2) Het laten uitwerken van het initiatief
van de golfuxploitant voor en
golftenein met drivingmnge in
Hooghnd West, om zdoende de
ruimtelijke, zorcl landschappelijk als
qua hebuaring, de ecologische en de
verkeerskundige gevolgen in beeld te
brengen (aanmeldingsnotitie voor
ME R{eoordeli ngsplic}rt).

3) Het na instemming van da
gemeenteraad ter beoordeling voor-
leggen aan de MER commissie van de
MER-aanmeldingsnotitie €n het
inrichtingsplan.

Het Collegp heefi nu bepaaH dat er esst een
milieueffectrapportage moet komen alvorens er
baslissingen genoÍnen kunnen worden voor
het geb{ed Hmglan&Wet. De verwachting is
dat de deze ndere onderzoeksgegevens
inzake Ílora, fauna en landschap medio 2008
bekend ziin Daama moet nog een plan+
logische procedure worden doorlopen ffndat
sportrctiviteiten niet overeenstemmen met de
huidige bestemming. Daanree is rneestal ook
nog 6 maanden gemoeid. Al met al is de komst
van èen golfbaan - gelukkig! - nog steeds
geen voldorgen feit en zal de SP-f€ctie met
alle mogelijkheden die zii he€ft trachten om de
komst van deze golhaan tegen te tuuden.

Om de verdere sbategie en het verloop te
bespreken is er op rnaandagavond 28 januari
2(Xl8 om 19,31uur een bijeenkomst voon §P-
ers en hioners van Hooglarrl-West.. De bij*
eenkomst vindt plaats bij patycelfrum 't
Hooghe Land, op de Kerklaan í tË
Hoogiland.

ianuari 2008. í9.30
ra*vcentrum 't Hgoqhe Land
te Hooqland

SP.



Op woensdag 13 fobruaÍi 2fi18 wordt de
eerste ledenvergaderirg gehouden van dit
nieure jaar.
Locatia: Oude Mltfatriek, Amhemsrveg 47 te
Amersfoort
Tijdstip: inloop vanaf 19.30 uur, start
vergadering 20.00 uur

De hulpdíenst is wekel$ks telefonisdï te
bereiken op woensdagawnd van 19-3O uur tot
en met 21.00 uur op een nieuw telefoo.n

nummer 0F-55516632. U kunt wv vraag ook
stellen via de email sohulPdienst
amersfoort@tomaatnet. nl.

Rood:

HUISJE§MELKERVERKIEZIHG IN
AMERSFOORT

ROOD, jong in de SP, is srcer begionnen met
de huisjesmelker van het jaar verkiezing. ln
deze verkiezirs gaat ROOD, samen met de
lan&lijke studenten vakbond (L§VB) op zoek
naar de slechte huisbazen. ROOD Arersíoort
is op pad geweest om op zoekte gaan naar

nominaties voor de titel 'huisiesmelker van het
jaar': huisbazen die te veel gnld wagen, g€en

of sleót onderhoud degen en op die manier
misbruik maken van de umningnood- De
nominaties zijn binnen en we hopen snd een
huisbaas aan te kunnen wipen en hem of haar
de titel te kunnen overhandigen.

Voor meer info: Anna LaVerge 0819963981

Actie @en het AOtttl-gat 65-
plusseÍt horen niet in de bijstand

Qp 17 januari vindt een lemedEbat plsat§

overhetAOW{at

Om esr volledige AoW-uitkering te kriiglen,
moet !e vanaf je 15e jaar ontinu in i,lederland
ganoond hebben. Voor elk iaar dat iemand in
het buitenlard veÖlrifr wordt esr korting vart
2% tegepast. Mensen kunnen dill
aankloppen voor aanvullerÉe bij§*and.
Het AOWgat is een belangniike oorzaak van
armode wrder oudeÍBÍt, die vooral migranten
raakt. FlrI\/, LOM, AiIBO en Sumed voeren al
enige tijdaktie tegefl het AOW€at ricfttirg
stadssecretiaris Aboutaleb an Kamerleden-

De $P-trac{ie ondersteunt deae eisen en h€€fr
tijdens de @roting Sociale zaken concrete
voorstellen gedaan en zal dat 17 ianuari
opnieuw doen- We willen greeg zo ruim
mogeliik een flyer hierover verspreiden. Dere
flyer is inmiddels bescfiikbaar en kat
ui§edeeld worden bij biivoorbeeld via
Moskeaën. migranteninloopprojeden en
migrantenorganisaties, maar ook bii ouderen-
borden, verzorgingstehuizsl, beiÍlarde
telruizen. Vos meer informatie en het
bestellen van flyrs kunt u contad opnemen
met Anya Wiersma 06-15058596 oi
anya.wiersma@tornaatrct. nl.


