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Afgelopen vrijdagmorgen stonden Kees Koolmees van de Stichting
Behoud De Eemvallei en een aantal SP'ers bij het beoogde
golfbaanterrein in Hoogland West. De exploitant had namelijk
aangekondigd met ontgronding van het terrein te zullen beginnen.

._ hter, omdat de Stichting Behoud De Eemvallei een zo geheten
voorlopige voorziening tegen de door de Provincie Utrecht
verstrekte ontgrondingsvergunning heeft aangevraagd, mag de
exploitant nu niet ontgronden. De SP heeft in de Provinciale Staten
aan gedeputeerde De Vries gevraagd om op naleving van de regels
toe te zien en zonodig te handhaven. De gedeputeerde heeft dit
maandag toegezegd. Het lijkt er op dat de exploitant eieren voor z'n
geld kiest. Het bleef vooralsnog rustig.

vPot'§amGnwerlÍinu m linlÍs'
Zondagmiddag 5 februari is het SP Tweede Kamerlid Jasper van
Dijk te gast in SPot, het politieke café van de SP Amersfoort. Het
onderwerp van deze keer is "Samenwerking op links". Jasper zal
over dit onderuverp vertellen, waarna er ruimte is voor vragen en
discussie.

Jasper van Dijk is afgestudeerd politicoloog. Hij is medewerker
geweest van de SP Tweede Kamerfractie en voor de SP fractie in
het Europese Parlement. ln maart 2006 werd hij gemeenteraadslid
in de gemeente Amsterdam, maar later dat jaar stapt hij over naar
Den Haag, na ook gekozen te zijn als Tweede Kamerlid voor de
SP tijdens vervroegde verkiezingen. Hij is woordvoerder hoger
ondenruijs en defensie.

SPot is gratis toegankelijk voor zowel SP leden als niet-leden,
en wordt gehouden in De lnstee, Zuidsingel 45a (ïheaterzaal)in
Amersfoort. lnloop met koffie en thee vanaf 14.30 uur, aanvang
programma om 15.00 uur tot 17.00 uur.

Op zaterdag 11 februari gaat de SP weer
buurten, dit maal in de wijk Kruiskamp.
Tussen 13:00 en 16:00 staat de SP
kraam op het Neptunusplein, en hier-
vandaan zullen SP leden in groepjes de
wijk intrekken om met de bewoners te
gaan praten.

Het buurten is een effectieve manier om
met de mensen kensen te maken en er
achter te komen wat er speelt in een
wijk. Maar het is ook een leuke manier
om je in te zetten voor de SP. Ook door
de bewoners van de wijken zelf blijkt het
buurten altijd erg gewaardeerd te wor-
den. Men is vaak blij dat er iemand uit
de politiek bij ze langs komt om met hen
een praatje te maken.

We hopen dan ook dat er weer zoveel
mogelijk leden mee doen dit keer. We
gaan buurten in twee diensten, de eerste
is van 13:00 tot 14:30, en de tweede is
van 14:30 tot 16:00. Je kan zelf aan-
geven bij welke dienst(en) je wilt worden
ingedeeld. Als dit de eerste keer is dat je
gaat buurten kan je meelopen met een
ervaren iemand, maar als je liever br1 de
kraam wilt helpen kan dat natuurlijk ook.

Aanmelden kan bij Marijke Jongerman
(06-38914880), of door een e-mail te
sturen naar marijke.jongerman@to-
maatnet.nl



SPadies

Uitgaan van de kracht van mensen. Een prachtig

voornemen, want vertrouwen is belangrijk. Het is

immers beter om te horen wat je wèl kunt, zonder
betutteld te worden. Daar kan een mens van
groeien.

Dat is ook wat het beginselprogramma van de SP,

Heel de Mens, met onze samenleving wil. Menselijke
waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit zijn
de voorwaarden. Wanneer daadwerkelijk recht
wordt gedaan aan deze kernbegrippen, kunnen
mensen hun kracht ontwikkelen. Dan worden
mensen namelijk niet uitgebuit, gediscrimineerd of
aan hun lot overgelaten. Bovendien hoeven zij hun

medemens niet niet naar de ogen te kijken, omdat
zil van hen persoonlijk afhankelijk zijn. Dan wordt
hun kracht niet beteugeld. Dan kunnen mensen
groeien.

Onze CDA notabelen burgemeester Lucas Bolsius
en wethouder Gert Boeve hebben heel andere
visioenen bij "de kraiht van mensen". Vol ontroering
verhalen zij over initiatieven die mensen nemen
om het hoofd boven water te houden in deze tijd
van bezuinigen. "De mensen hebben de overheid
niet meer nodig", stellen zij. "Kijk maar, waar wij
ons terugtrekken steken zij de koppen bij elkaar en
komen tot wijkcentra gerund door vrijwilligers en
schoolzwemmen georganiseerd door ouders."

De heren vèrgissen zichl Wat zij zien als "kracht

van mensen" is in feite "overleven". Gelukkkig zijn
er de initiatiefrijken met gemeenschapszin, die zich
ontfermen over maatschappelijke ontwikkelingen
die de overheid laat liggen. Ztlzien met afgrijzen aan
dat de gemeente wijkcentra sluit en zeggen:"Dit kan

niet. Dit laten wij niet gebeuren. Wij gaan redden
wat er te redden valt." En dan blijken sommigen tot
veel in staat.

En de anderen? Wat gebeurt er bij de voedselbank?
En bij de schuldhulpverlening? ls dat menswaardig?
Het liefdadigheidsnetwerk "samSam" springt -
gelukkig - in het gat. Deze vrijwilligers tonen hun

kracht, maar hun cliënten zijn hun autonomie kwijt
geraakt en krachtenloos geworden. En dat is nu

tekenend voorde denkfoutvan politicials Bolsius en

Boeve. Als je het sociale vangnet wegslaat geef je
sterken de kans krachtig te worden, maar het leger
krachtelozen groeit. Want wie "recht" heeft op een
menswaardig bestaan kan zijn medeburgers fier in
de ogen kijken in de wetenschap dat zijn "recht" door
de overheid gewaarborgd is als hij tenminste doet
wat in zijn vermogen ligt. Wie echter afhangt van

de medemenselijkheid van goedwillenden verliest
sneller zijn autonomie en zelfrespect. Krachtig word
je daar niet van.

Ad Meijer,

Fractievoorzitter SP

Gemeenteraad Amersfoort
ameiiertOsn.nl

06-54 28 13 67
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zondag 5 februari:

zaterdag 11 februari:

SPot
14:30 - 17:00, De lnstee, Zuidsingel 45a, Amersfoort

BUURTEN IN DE BUURÏ
13:00 - 16:00, Kruiskamp

Kijk voor de meest actuele activiteiten op de website, of neem contact op!


