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ROOD Buurtschouw Soesterkruartier
Op 24 junijl. had ROODAmersÍoort een ludiekevervolgactieop
de fietsiefoetsie-actie georganiseerd. Het gehele stadhuisplein
werd voorafgaand aan de gemeenteraadsvergadering afgezet
met fietsen waardoor er een Íietsendoolhof ontstond waarin
de raadsleden hun weg moesten vinden naar de ingang van
het gemeentehuis. Onder het motto "Rood Amersfoort wijst
Luchtenveld de weg" werd de wethouder Luchtenveld met de
neus op de feiten gedrukt dat er ondanks diverse verzoeken
en toezeggingen tot op heden nog geen concrete afspraken
zijn gemaakt omtrent de uitbreiding van de mogelijkheid tot het
stallen van fietsen op het station van Amersfoort Centraal.
Het resultaat van deze actie is in ieder geval de concrete
toezegging dat de wethouder nog voor het zomeneces met
ROOD om de talfel zal gaan zitten. Ook dit wordt dus weer
vervolgd!

Voor meer informatie over de lopende acties en over
ROOD, kijk dan op http//rood.sp.nl/lokaal#amersfooÉ
of neem contact op met anna.la.verge@gmail.com

MELDPUIIT IfiI§W:

De landelijke SP heeft alenige tijd een meldpunt geopend voor
klachten rondom de WSW (wet sociale werkvoorziening). De
gemeenteraad in Amersfoort zal na het zomerreces met elkaar
in debat gaan omtrent de WSW en Amfors in AmersÍoort. De
SP-fractie wil daarom zoveel mogelijkte weten komen omtrent
de gang van zaken met de WSWAmÍors. Er is inmiddels al

wel wat bekend aan scheefstand binnen de WSWAmfors
rnaar meer inÍormatíe is altijd welkom,

HEBT U OOK VERVELENDE

ERVARINGEN MET DE WSw/
AMFORS? Meld ze ons en wÍj
nemen contact met u op: tel,

De SP Amersfoort heeft zaterdag 28 junijl. een buurtonder-
zoek gedaan in een groot gedeelte van het Soesterkwartier.
Huis aan huis hebben 20 SP'ers aangebeld om de nieuwe Sp
ZO kranl te overhandigen en zijn een gesprek aangegaan over
de buurt. Ook stond de SP kraam op de Noorderwierweg en
is ondeaoek gedaan naar de toegankelijk van het Soesterk-
wartier voor ouderen en mindervaliden.
Van het buurtonderzoek is een leuk filmpje gemaakt welke is

te zien op de website van de SP Amersfoortl
Komende september zal er rondom de Ganskuijl een soort-
gelijke buurtschouw worden gehouden. Wie zin heeft om
daarbij behulpzaam te zijn kan contact opnemen met Maurits
Gemmink AO 21 885261 of sandra-maurits@tomaatnet. nl.

§GH0tllIG SP AmersÍoort
Komend seizoen starten de SP Amersfoort met politieke

scholing voor geihteresseerde SP-leden. Gedurende 1 seizoen

willen we in 6 bijeenkomsten het gedachtegoed van de SP

voor het voetlicht brengen. De scholing wordt verzorgd door
SP-lid Joris Vermaesen.

Het eerste deel is gepland in de Amershof op de volgende
data met de volgende onderwerpen:
woensdagavond 29-10 Politieke stromingen
woensdagavond í2-1'l Socialisme
woensdagavond 26-11 SP

Het tweede deel van de scholing zal in het voorjaar van 2O0g
plaats vinden waarbij thematisch het beginselprogramma van
de SP "heel de mens" centraal De nadere informatie wordt
daarover nog bekend gemaakt.

Elke bijeenkomst schetst vanuit de geschiedenis de huidige
politieke. De bijeenkomsten worden afgesloten met discussie
en debat. Deelname is gratis.

Geihteresseerden kunnen zich opgeven bij de Anya
Wiersma Opgeven kan bij Anya Wiersma 06-15058596
of anya.wiersma@tomaatnet.nl
Na opgave ontvangt u nadere inÍormatie.

99366 oÍ per mail naar:



Politiek GaÍé ouer de WMO op 21 juni 2008

Onder het motto"WMO een zorg oÍ een zegen" is op zaterdag

21 luni jl. een politiek cafe georganiseerd over de WMO (wet

maatschappelijke ondersteuning). Locatie was dít keer niet

het vertrouwde café De Flooie Cent maar caÍé De AmershoÍ.

Ook werd het voor de verandering niet op de gebruikelijke

zondagnamiddag gehouden maar op de zaterdag. Of deze

wijzigingen nu van invloed waren op het (lage) bezoekersaan-

tal of dat het mooie weer en de voetbalwedstrijd later op de

avond de bezoekers heeft thuis gehouden is níet duideli.ik.

Wat wel duidelijk werd is dat de WMO bij de bezoekers die er

waren veel emoties oproept en dat het aan de uitvoering door

de gemeente op een aantal punten nog Ílink schort.

Het discussiepanel bestond uit vier sprekers. Ciska de Rijke

(SP-Tweede Kamerfracliemedewerker WMO) en vanuit de

lokale politiek Margreet van Hensbergen (PvdA), Koos Voogt

(WD) en Hans van Daalen (wethouder CU). De discussie werd

geleid door Frans Weijzen, welke de discussie zo nu en dan

van een prikkelende kwinkslag voorzag. Tijdens het leven-

dige debat rondom de diverse discussiepunten als 'moet er

altijd een huisbezoek plaats vinden bij indicatie" èn "waarom

worden de miníma niet vrijgesteld van de eigen bijdrage"

bleek dat de sprekers het vaak niet eens waren met elkaar

maar op sommige punten toch ook heeldicht bij elkaar lagen.

Dat deze middag wellicht nog poiitiek-inhoudelijke gevolgen

heeft voor de aÍnemers van WMO-zorg in Amersfoort is niet

geheelondenkbeeldig. lmmers, op een aantal punten (o.a. de

kwestie rondom het huisbezoek bij indicatie) bleek - groten-

deels - overeenstemming te bestaan tussen PvdA, WD en

SP. Tijdens de pauze en het vragenrondje na aÍloop van de

discussie hebben diverse aanwezigen direct contact kunnen

leggen met de lokale gemeenteraadsleden uit het panel en

hun vragen/ opmerkingen dan wel verbetersuggesties kunnen

voorleggen. Zovroeg een bezoeker of er bij grote evenementen

in Amersfoort, waaronder Amersfoort 750 jaar, speciale
plaatsen kunnen worden gecreëerd om met een rolstoel te

kunnen staan. Dit werd door de raadsleden direct genoteerd

als aandachtspunt en er werd toegezegd dat hier in het ve'
volg bij evenementen rekening mee zal worden gehouden. ts/
met al is dit politiek café, ondanks de wat tegenvallende op-

komst, wederom een groot succes geworden.

Voor meer informatie omtrent het politiek café,
neem contact op met Yvonne Claus 06 5125O4O2 ot
yvonnoclaus@planet.nl

FRAGTIE

De fractie heeft zich de afgelopen periode bezig gehouden

met onder meer de Sportnota en was de grote afwezige bij

het debat over Amersfoort 2030^

Trjdens het debat over AmersÍoort 2030 liet de voltallige SP-

fractie bewust verstek gaan omdat de SP het principieel niet

eens is met wijze waarop aan dit onderwerp inhoud wordt

gegeven. Ten eerste is hetvolgens de SPzeervreemd dat raads-

leden die voor een termijn van 4 jaar zijn gekozen, belangrijke

beslissingen gaan nemen voor een periode die ver na die vier

ligt. Daarnaast vindt de SP dat de gemeente bijeen dergelijk

onderwerp de burgers moet betrekken om te luisteren en reke-

ning te houden met hun wensen en ideeën, Nu dit allemaal

niet gebeurd heeft de SP-fractie dit onderwerp "geboycot".

Daarnaast is er door de wethouder van sportzaken een zeer

teleurstellende nota aan de gemeenteraad gepresenteerd. De

SP-fractie is het op (bijna) alle punten uit deze nota oneens. Er

wordt niets dan welte weinig gedaan aan het op peil brengen-

van de sportaccommodaties in AmersÍoort, er wordt nart,)*-
lijks iets gedaan aan de tarieven van de sportaccommodaties.

Deze huurprijzenzijn voor veel verenigingen bijna niet meer op

te brengen. Kortom, volgens de SP moeten het aantal sport-

accommodaties op korte termijn worden uitgebreid en moet

huurprijzen van deze accommodaties worden verlaagd. De ko-

sten die dat met zich mee zullen brengen zullen brengen kun-

nen uit andere budgetten worden gehaald die zijdelings met

sporten te maken hebben, zoals welzijn, zorg en ruimtelijke

ordening. lmmers, als de sportÍaciliteiten in een stad ln orde

zijn, zal zich dat op tal van andere terreinen terugbetalen.

Voor meer íractienieuws kijk op de website oÍ neem contact

op met een van de fractieleden.

Voor meer fractienieuws kijk op de website of neem
contact op met een van de Íractieleden.


