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Nieuws van de Fractie

Tijdens de kademota (2006-2009) zijn vijf
moties van de SP aangenomen. Een klein
succesje in een debat waar weinig ruimte was
voor de oppositie.

ln de motie voortzetting van jongeren-
activiteiten wordt het college opgedragen het
SP-inititatief om jongeren door middelvan een
prijs aan te moedigen voor het organiseren
van een activiteit voort te zetten.
ln de motie juridische bijstand Vathorst
wordt het college opgedragen geen extra geld
(€ 300.000) vrij te maken voor juridische
bijstand voor Vathorst (ivm het niet Europees
aanbesteden).
De motie kleine subsidies voor culturele en
maatschappelilke organisaties draagt het
college op de bezuiniging van € 50.000 na
twee jaar niet meer uit te voeren. De
bezuiniging was in 2003 aangekondigd, maar
tot op heden is er niets mee gedaan.
ln de motie camping Midland Parc wordt de
gemeente gevraagd toe te zien op naleving
van de aÍspraken met AmersÍoort over het
openhouden van de camping, ook als deze
wordt verkocht.
De motie schuldhulpverlening/Stadsbank
(van SP samen met JA) vraagt hei college
alles in het werk te stellen de
schuldhulpverlening na het vertrek van de
Stadsbank uit Amersfoort veilig te stellen.

Van de moties die de SP mede ondertekend
had, haalden 6 moties het waar onder; De
Klusbus wordt nieuw leven ingeblazen. Het
milieubeleid wordt ook nieuw leven inge-
blazen op voorstelvan de WD. Er komen
nieuwe aÍspraken met de Dierenbescherming
Verder is de motie Rekenmodellen OZB
aangenomen, omdat er discussie is ontstaan
over de opbrengst van de OZB over de
afgelopen jaren. Fractievoorzitter Wim van
Gammeren heeft berekend dat vanaf 2000 de
jaarlijkse opbrengst gemiddeld 2 % hoger is
geweest dan er was begroot. Een extra
verhoging van de OZB van 1 ,33 o/o, zoals
voorgesteld door het college, is volgens hem
dan niet nodig.
De SP heeft haar motie om het extra geld voor
de stadsbus (vorig jaar november
aangenomen) alsnog in te zetten ingetrokken.
Het college wil het geld niet inzetten, omdat zij
8 7" verlies aan passagiers niet zo erg vindt.

Een motie van PvdA en Groenlinks is door de
SP gesteund. Daarin wordt bij de provincie
Utrecht meer geld gevraagd vanwege de
bevolkingsgroei van AmersÍoort, waar geen
rekening mee is gehouden. Mocht dit niets
opleveren dan zalde SP alsnog haar eigen
motie indienen. Want eigenlijk worden we
gewoon aan het lijntje gehouden, maar op dit
moment is het de enige weg om meer geld
voor de bus te krijgen.
En passant is tijdens de kadernota de
AÍvalstoffenheffing voor gezinnen verhoogd
en die voor eenpersoonshuishoudens
verlaagd. De SP heeft tegengestemd, omdat
zij vindt dat gezinnen op deze manier worden
gestraft voor het zorgvuldig scheiden van hur:
afval.
Contact; Frits Schoenmaker, tel nr. 033-
4650725 of mail: schoenmaker @tomaatnet.nl

En nog meer Fractienieuws

SP stelt vragen over Ama's
De minister van Vreemdelingenzaken en
lntegratie Verdonk heeÍt de zogenaamde
Leefgeldregeling voor AMA's (Alleenstaande
Minderjarige Asielzoekers) met onmiddellijk
ingang stopgezet. De SP fractie stelt vragen
aan B en W van AmersÍoort. Zijwil weten
hoeveelAma's het in Amersfoort betreÍt en
verlangt van het college een creatieve
oplossing om deze jongeren te helpen en zo te
voorkomen dat ze op straat gaan zwerven.

SP wilverbreding voet- en fietspad Dankzij
vragen van de SP-fractie is het modderige pad
van de Soesterweg naar de ingang Noord van
het station verhard. We zijn echter nog niet
tevreden. Volgens het college is het pad
uitsluitend bedoeld voor voetgangers en
daarom slechts 4 tegels breed gemaakt.
Fietsers moeten een omweg maken via de kop
van de Soesterweg. Ons wereldvreemd
college is er kennelijk niet van op de hoogte
dat zowelvoetgangers als fietsers niet houden
van omwegen en altijd de kortste weg tussen 2
punten kiezen. Wijvragen om verbreding en
scheiding van voetgangers en fietsers.

SP ondersteunt bewoners Haagplein
Bewoners van het Haagplein en omgeving
ondervinden veeloverlast van de
Parkeergarage.Enkele bewoners hebben zelfs
gezondheidsklachten. Een petitie waarin aan
woningcorporatie SCW om maatregelen wordt
gevraagd is ondertekend door 90% van de



bewoners. Met wethouder milieu en
volkshuisvesting Eerdmans is door bewoners
en SP een gesprek gevoerd, waarin op
maatregelen wordt aangedrongen. Een
milieudeskundige van de SP bekritiseert de
metingen die zouden aantonen dan alles net
binnen de normen valt. Er zijn te weinig
metingen verricht op te weinig punten en te
weinig tijdstippen. Ook is geen rekening
gehouden met de wisselende
weersomstandigheden. De BPA heeft vragen
aan het college gesteld. SP en BPA
ondersteunen de bewoners bij hun acties.

Wie gaan de campagne trekken?

ln maart 2OOG zijn de gemeenteraads-
verkiezingen. Na de zomervakantie gaan we
aan de slag met onze campagne. ln oktober
wordt door de Algemene Leden Vergadering
de kandidatenlijst vastgesteld. Onder leiding
van Wim van Gammeren wordt ons
verkiezingsprogramma geschreven. Daarnaast
zijn er mensen nodig die onze campagne gaan
vormgeven.
Het bestuur heeÍt mij (Luuk Miedema)
gevraagd om de campagne te trekken. Het lijkt
me een erg leuke klus, maar het is geen werk
wat iemand in zijn achterkamertje alleen moet
doen. We kunnen nog mensen gebruiken die
mee willen denken. We zoeken creatieve
mensen om ideeën mee uit te wisselen en
plannen mee uit te werken.
Wie hier meer over wil weten kan contact met
mij opnemen per telefoon: 033-4563571 ol
mail: luuk.miedema@ qmail.com

Wat gebeurt er met mijn buurt?

De SP vindt dat burgers recht hebben te
mogen weten waarom hun buurt is
aangewezen als gebied waar'iets' moet
gebeuren. En met iets wordt dan bedoeld dat
er duurdere woningen in die buurt moeten
komen. Dit gaat veelalten koste van goedkope
huurwoningen. De SP vindt als je een gebied
aanwijst je de bewoners ook moeten inlichten
wat dat kan betekenen. Bijvoorbeeld:
"Betekent het dat mijn woning wordt gesloopt
of wordt verkocht?"

ln de wijken Liendert/Rustenburg,
Randenbroek/Schu ilen bu rg, Kru iskam p/Koppel
moeten ongeveer 30 gebieden op de schop.
Door middelvan onder andere sloop/
nieuwbouw en verkoop moet zeker 10 lol2O"/"
van de sociale huurwoningen verdwijnen.
Concreet betekent dat bijna de helft van de
huurwoningen van de corporaties SCW en

Portaal in bovengenoemde wijken zullen gaan
verdwijnen.
De SP heeÍt schriftelijke vragen gesteld over
de motieven waarom bepaalde gebieden zijn
aangewezen. De vragen zijn ontstaan na
bezoeken door de SP aan de gebieden
Bosweg, Ganskuil/Gasthuislaan en
Jericho/Jeru zalem. Dat zijn bijvoorbeeld
gebieden waarbij de SP zich afvraagt wat de
reden is om deze gebieden aan te wijzen voor
herstructurering en wat daar dan zou moeten
gebeuren. Naar onze mening is er niets mis
met deze gebieden. lntegendeel. Na een
enquète in Jericho/Jeruzalem gaf een grote
meerderheid (ruim 90 procent) aan, uitermate
tevreden te zijn met hun buurt en vinden dat
hun woningen behouden moeten blijven.
Daarom vindt de SP dat burgers zo snel
mogelijk moeten weten waarom hun buurt is
aangewezen als aandachtsgebied en wat er
met hun buurt gaat gebeuren.
Daarnaast wil de SP weten wat de invloed is
van de afspraken die gemaakt zijn of nog
gemaakt moeten worden met het Rijk en de
corporaties. Het kabinet wil namelijk dat er in
heel Nederland 95.000 huurwoningen worden
gesloopt. Hoeveel moeten er in AmersÍoort
worden gesloopt om de rijkssubsidie binnen te
halen?
Contact; Frits Schoenmaker, tel nr. 033-
4650725 of mail : schoenmaker @ tomaatnet. nl

Vakantie-gevoel best belangrijk!

Ook wij als bestuur en fractie hebben behoeÍte
aan vakantiegevoel, om er daarna weer met
frisse moed tegenaan te kunnen. lk schrijf
expres vakantie-gevoel, omdat niet ieder van
ons daadwerkelijk met vakantie gaat, maar
toch echt wel even dat gevoelwillen hebben.
Daarom het volgende: het kan zijn dat je ons
soms moeilijk of niet kunt bereiken in de
komende periode, daarvoor graag wat begrip.
Wij (Bestuur en Fractie SP Amersfoort)
wensen iedereen op balkon oÍ in
Verweggistan, een heerlijk vakantiegevoel.

Het eerst volgende inlegvel komt in september.
Contact: Nel Groenendijk, 06-1 0357498
maki re @ to maatn et. n l, afwe zi g we gens
vakantiegevoelvan 23 julit/m 2 aug.

Agenda

17 aug: Vergadering bestuur SP A'foort
24 aug:. Vergadering werkgroep Soest
24 sept: Kraam in Winkelcentrum Emiclaer
22 okl: Kraam op


