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Landelijk nieuws: NU SP

Onder dit motto is begonnen met het
plakken van de posters: NU SP, sluit

. je aan yv.nrw.sp.nl

Je kunt dit zien als een voorzet op de
campagne, die in septembarechtvan
start gaat.
Omdat er straks weer tal van
cam pag neactiviteiten zullen plaats-
vinden, nu alvast de vraag: Geef aan
waar je goed in bent en hoeveel tijd

\-- per dag/ weeU maand je kunt
besteden aan de campagne.
Want ook hier geldt Vele handen
maken licht werkl
Contactl opgeven ; Nel Groenendijk,
mail : cherrytomaatie@.s m ail.eom af tei
nr. A6-10357498

Afdelingsnieuwe

Amersfoort

De eerste SP posters hangen al, het
eerste campagneberaad vind/ vond
plaats op dinsdag 18 juli in de
fractiekamer.

Ander nieuws uit AmerefooÉ
Maandag 10 juli is er een enquète
gehouden langs de Hogeweg om de
bewoners te peilen wat zij nu vinden
van de sloopplannen.
Maandag 17 juliwordt deze enquéte
weer opgehaald bij de bewoners. De
reacties waren heelwisselend. Feit is:
dat bewoners van huizen die op de
sloopnominatie staan nog van niets
wisten.

De bewoners van huizen die
gerenoveerd gaan worden, wisten
echter alwel dat hun huis opgeknapt
gaat worden.
Cantac't: Geert Groeneveld, tel nr.033-
4617860 of 0&17850075 of mail:
g roensve ld@to m a atn et. n I

En er gebeurt meer....
* Er zijn door de fractie vragen gesteld
ivm de bewegwijzering naar de
camping (Midland Parc, welke anders).
Naar aanleidÍng van onze vragen over
de camping, werd Anya Wersma 1317
geïnterviewd door Omroep Amersfoort
* De fractie heeft ook vragen gesteld
ivm de inspraak van burgers
aangaande de Wet Maatschappelijke
Ondersteuning. De Íeiten; Dat er door
de gemeente slechts aan vaste
adviesraden advies wordt gevraagd,
èn dat de Verordening over het
inspraak beleid in de vakantie
gelanceerd wordt, zijn reden genoeg
voor de SP fractie om daar kritische
vragen over te stellen. Contact: Anya
Wersma, tel nr. 06-15058596 of mail:
a nva.w i e rs m a@to m a at n et. n I
" Eerst volgende kraam op 16
september in het Leusderkwartier.
" De hulpdienst is druk met alle
hulpvragen die binnenkomen, en gaat
door in de vakantieperiode. Spreekuur
elke woensdagavond 193A-21.44 u,
tel nr. A6 - 20284553
* ln september willen we samen met
ROOD, van start gaan op de eerste
maandag rond de klok van í2,00 uur
(de sirene) met de actie vluchtalarm.
Brainstormsessie op 3 augustus a.s,
Omdat er in augustus geen inlegvel
is, vragen we je om, de website enlof
de kranten in de gaten te houden ivm
de locatie.

SP.



§oest

Vanaf augustus 2004 zijn wij,
Mariëtte,Els, Johan, Jan, Ge en
Reeuwert druk bezig een werkgroep
§P Soest van de grond te tillen.
Dit is aardig gelukt, momenteelzijn wij
een kerngroep en stevenen afop een
afdeling i.o.(in oprichting)"
De huidige groep is druk bezig met
activíteiten. Zo hebben wij een enquëte
in Honsbergen gehouden over het
huidige inkomen en of men hier van
rond kan komen.
Wij proberen op de markt en
winkelcentra van §oest en Soesterberg
te gaan staan met ons kraampje,
helaas hier ondervinden wij momenteel
nog wat tegenwerking in, maar wij
geven de moed niet op. Om in 2CI10
mee te doen met de gemeente-
raadsverkiezingen hebben wij een
sterke fundering nodig. Daarom
zoeken wij enthousiaste SP-leden, die
wat tijd over hebben en actief in de
Kerngroep mee willen draaien.
Wij zoeken mensen, die willen:
Folderen, Tribunes rond willen
brengen, posters plakken, op de markt
willen staan, 'op het nieuws zitten', etc.
Ook mensen die in ons bestuurwillen
plaats nemen zijn van harte welkom.
ln 2006 konden wij door te weinig
mensen niet meedoen met de
gemeenteraadsverkiezingen. Laat dit
in 2A10 weer niet gebeuren en doe met
ons mee!
Het kabinet is gevallen,22 november
komen er nieuwe verkiezingen.
De flyers en posters zijn er al, wilt u
Soest laten zien dat de SP er aankornt,
hang dan een poster voor uw raam.
Doet u mee? Geef een belletje naar
Els of Johan.
ReacfÍes enlof opgeven; §oesí
Hs Leertouwer, 06-23645506 of mail:
Ë,. Lee rtou we rt0.x m sn et. n l,
§oesÍeröerg, Johan van de Bank,
06-53934959 of mail:
knab.bank@xs4all.nl

Leusden

Ook in Leusden gaat er campagne
gevoerd worden voor de landelijke
verkiezingen. Heb je tijd (zelfs al is het
een klein bee{e) geef je dan op bij Nel
Groenendijk, en vermeld erbijdat je in
Leusden campagneactiviteiten wilt
doen. Heb je geen tijd, dan kun je toch
meedoen door de poster achter je
raam te plakken.
Activiteiten waarvoor we een beroep
op je doen; posters plakken (alleen op
de legale plakplaatsen), folders
uitdelen, folders bezorgen, dan wel op
een creatieve manier een bijdrage
leveren aan de campagne.
Contact: Arlette van Eiiseren, tel nr.
0ö42895394 of mail:
aveijserentO hetn et. 0[

Betangrijke data voor in ie agenda;

ln het weekend van 16/í7 september
wordt de Regioconferentie gehouden.
Het PaÉijcongres vindt plaats oP 7
oktober.
Voor beiden geldt opgeven bij; Nel
Groenendljk, tel nr. 06-10357498 of
mail: cherMomaatje@smail. com

Vakantie

Velen gaan met vakantie, anderen
blljven thuis maar willen wel graag het
vakantiegevoel,

Bestuur en Fractie wensen
vanaf deze plaats iedereen
een frjn vakantiegevoel, uit af
thuis.

Het volgende inlegvel komt in
september. Tot die tijd kun je oP de
hoogte blijven via de website:
www.amersfoort.sp.nl
Ook adrcssen en tel nr's kun je
terugvinden op de website pagina's
van bestuur en/ of fractie.


