Afdelingsnieuws SP - AmersÍoort (e.o.)
Uitgave SP AmersÍoort e.o.
8" jaargang nr. 7, juli/augustus 2007 oplage 520 stuks
Redactie: Nathalie Hos 06-51979913 @Í@tl9§E[,
hÉp://amersfoort.sp.nl

ln verband met een miscommunicatie met

de

drukker/verspreider van de Tribune, zat bij de
editie juli/augustus 2007 geen inlegvel (er was
overigens geen sprake van censuur!). Daarom
alsnog het inlegvel.

GEFELICITEERD!!

de laatste bijeenkomst van de
gemeenteraad voor het zomerreces, is
traditiegetrouw de verkiezing gehouden van
het gemeenteraadslid van het jaar. Als zeer
Tijdens

De werkgroep bestaat momenteel uit zes
serieuze leden. Elke maand wordt er een
bijeenkomst bij een van de leden thuis
gehouden. De leden hebben ieder een eigen
takenpakket. Om een goede indruk te krijgen
wat er zoal in Leusden speelt is er op
woensdagavond 18 juli een fietstocht voor de
werkgroepleden georganiseerd. Vervolgens
wordt een en ander geëvalueerd.

goede tweede

is "onze" Anya Wiersma
geëindigd. Anya, van harte gefeliciteerd met je
behaalde tweede plaats!

Na de vakantie, staat de SP Leusden weer
kraam in De Hamershof. De
werkgroepleden zijn zeer benieuwd naar de
mening van de mensen, die de kraam

ALGEMENE
LEDENVERGADERINGEN

bezoeken, en gaan graag met hen in discussie
ondenrrrerpen om daar
vervolgens wat mee te doen. De SP is immers
niet voor niets een actieve partij!

Om alvast in de agenda te noteren: Op 5
september en 31 oktober a.s. worden de
algemene ledenvergaderingen gehouden in
verband met het partijcongres van 24
november.2007. De uitnodigingen met meer
gegevens omtrent locatie en l€ bespreken
onderwerpen worden binnenkort verzonden.

met de

over verschillende

Wii zoeken noq:

Tribuneverspreiders voor

bepaalde wijken in Leusden. De Tribune wordt
eens per maand bezorgd. Wilt u ook actief
worden, een andere bijdrage leveren oÍ heeft u

Arlette van Eijseren

/

contactpersoon SP

Leusden

TeleÍoon: 0642895394
e-mail : spave@hetnet.nl

POLITIEK CAFÉ

Op 17

september

a.s.

organiseert SP

AmersÍoort weer een politiek café. Met als
ondeniverp dit keer 'Religie, Staat en
Samenleving' ."Hoe zit dat nou ? De scheiding
tussen kerk en staat? En hoe zit dat hier in
AmersÍoort en omstreken? Hoe beleven we
religie in onze samenleving, wat is rol van de
overheid hierin?" Samen met sprekers op
landelijk en lokaal niveau zullen we hierover in
gesprek gaan. Het politiek caÍé wordt

gehouden

in café de Rooie Cent,

Hooglandseweg Zuid 34

A

Amersfoort. De

deuren gaan open om 19:30 uur en we starten
om 20:00 uur.

Word lid van actiefste politieke jongerenpartij
van Amersfoort: ROOD.
Kijk op de website: www. rood.amersfoort.sp.nl
oÍ neem coniact op met Anna La Verge.
TeleÍoon: 06-49963931

e-mail:

anna.la.verge@gmail.com

Fractie nieuws
G

roenqordel Soesterkwartie

r:

Op donderdagavond 28 juni is er in

het

Soesterkwartier door het Wijkbeheefteam een

bijeenkomst georganiseerd over

de

huidige

situatie en toekomstige mogelijkheden van de

SP.

groengordel. Het verder oppakken van het
resultaat van deze avond - er zijn vele goede
voorstellen voor verbetering gedaan - laat de

SP graag aan het WBT over (het team kan op
onze sieun rekenen!).

Over enkele opmerkingen die gemaakt zijn
over de Soesterweg maakt de SP zich grote
zorgen. Verteld werd over de historische
betekenis van deze w€9, die in de
Napoleontische tijd (begin 19e eeuw) ook voor
enkele koningen een belangrijke en MOOIE
uitvalsweg was: omzoomd door bomen en met
mooie huizen. Genoemd zijn een tweetal
ontwikkelingen. Te weten het verdwijnen van
vele bomen langs deze straat, waarbij geen
herplanting plaats vindt. Een bewoner heeft 44
plekken geteld waar bomen hebben gestaan.

Alsmede de toename van het aantal zaken
voor verkoop/onderhoud van (al oÍ niet 2e
hands) auto's.

ln een eerder stadium heeft de SP zich al
verzet tegen de uitbreiding van een
benzinepompstation op de Soesterweg

1.
2.
3.
4.

voor een oneigenlijk doel in

:

te

zetten, krijgt de uitwerking van het Pardon een
nare bijsmaak die de SP geenszins aanstaat.
En dan drukken wij ons nog zacht uit.
De SP Íractie heeft de burgemeester verzocht

de volgende vragen schriftelijk

te

beantwoorden:

1 ln het kader van het Generaal Pardon bent u
belast met het ontvangen/ordenen en al dan
niet naar de Staatssecretaris van Justitie door
sturen van meldingen van (ex)asielzoekers, die

menen in aanmerking te komen voor
genoemde pardonregeling. Wat vindt de
burgemeester van de rol van doorspeler van

de

Mede naar aanleiding van eerdergenoemde
bijeenkomst heeít de Íractie van de SP het
college verzocht de volgende vragen
schriÍtelijk te beantwoorden

De Pardonregeling waar de SP voor heeft
gepleit is een regeling die moet zorgen voor
vertrouwen en een menswaardige behandeling
van hen die al vele jaren in onzekerheid in ons
land verblijven. Door in het kader van de
Pardonregeling verkregen persoonsgegevens

hierboven genoemde informatie die de

Staatssecretaris voor haar voor ogen heeÍt?

2)

HeeÍt de burgemeester al het verzoek
gekregen mee te werken aan het doorspelen

van

ls het College op de hoogte van beide
geschetste ontwikkelingen?
Hoe kijk het college hier tegen aan?
Deelt het college onze zorg?
Zo ja, wat kan en gaat het College

persoons- en contactgegevens van
uitgeprocedeerde asielzoekers die zich
hadden aangemeld voor de pardonregeling,
maar daar niet onder vallen?

doen om deze ontwikkelingen tegen te

3\ Zo ja, wat vindt de burgemeester van dit
verzoek en wat is de reactie daarop geweest

gaan?

dan wel wal zal de reactie zijn richting de

Hoe zit het met de voortgang van het

maken van

een
bestemmingsplan voor

het

Soesterkwartier?

Generaalpardon:
Staatssecretaris Albayrak heeÍt

bu

rgemeesters
van

geven
uitgeprocedeerde asielzoekers die
hadden aangemeld voor

gevraagd lijsten te

Staatssecretaris?

nieuw

zich

de
Pardonregeling, maar daar niet onder vallen.
De bewindsvrouw wil weten wie die illegalen
zijn en waar ze verblijven, zodal ze hen kan

4) Zo nee, is de burgemeester van plan indien
de Staatssecretaris met een dergelijk verzoek
komt om mee te werken aan dat verzoek? Zo
ja, waarom wel? Zo nee, waarom niet?
Wordt vervolgd.....

De gemeenteraad is tot en met 3 september
a.s. met zomerreces. Wilt u op de hoogte
blijven van het actuele politieke (SP) nieuws in
kijk dan op de website
www.amersf oort.sp. n l.

Amersfoort

uitzetten. Burgemeesters zijn niet verplicht
lijsten

illegalen

met gegevens
van
te verstrekken, maar de

bewindsvrouw verwacht wel dat ze dal zullen
doen. De SP is ronduit verbijsterd over de

houding

en

voorgenomen
handelswijze van de Staatssecretaris.

Hulpdienst
De hulpdienst is wekelijks teleÍonisch te
bereiken op woensdagavond van 19.30 uur tot
en met 21.00 uur op telefoonnumrner 0620284553. U kunt uw vraag ook stellen via de

email

sphulpdienstamersfoort@tomaatnet.nl.

