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Vacatu re FractieassistenÍl

Per 1 september is de SP Amersfoort op zoek naar een enthousiaste frac{ieassistent van de

gemeenieraadsfractie in Amersfoort. Ben je SP-lid en geïnteresseerd in de SP en in de

tofab politiek, dan is deze functie misschien welwat voor jou'

Tot je taken behoren secretariële zaken zoals het venuerken van ingekomen post, notuleren

en Ëet bijhouden van de agenda. Maar ook opzoekwerk voor de raadsleden, het bijhouden

van het àrchief en het opgénrimd houden van de fractiekamer behoren tot je takenpakket.

Natuurlijk wordt het op fri;s gesteld om met de fractie mee te denken. Het is belangrijk dat je

flexibel 
-bent 

en zelfstàndià kunt werken. Het is een functie voor 6 tot I uur per week; je komt

in loondienst en wordt betaald overeenkomstig SP loonschaten en arbeidsvoorwaarden'

Heb je interesse mail dan even naar Bets Beltman: bets.beltman@tomaatnet'nl of bel met

06-M199366.

Fractiqnieuws:

De afgelopen weken heeft de SP fractie is onder meer druk gemaakt over spaarlampen en

discotheken .

De gemeente Amersfoort wilzich profileren als duuzame gemeente en in toekomst voor 100
,/o iuuzaam in te kopen. Zo wordt onder meer het gebruik van spaarlampen gepromoot. ln

spaarlampen zit echter -onder andere - een behoorlijke dosis kwik dat schadelijke gevolgen

heeft vooi het milieu als het bij het gewone huisvuil terecht komt. De SP wil dan ook dat de

gemeente onmiddellijk start met een serieuze campagne voor de inlevering van spaarlampen

àb chemisch afual. Ér moeten snel inzamelboxen komen voor spaarlampen en de SP vraagt

zich of de gemeente niet beter over kan gaan op LED-lampen, die geen kwik bevatten. Uit

publicaties UU;ft dat spaarlampen maar mondjesmaat worden ingeleverd en dat de rest
gewoon bij het normale afval komt. Met alle schadelijke gevolgen van dien.

Daamaast heeft de Spfractie de uitdaging aangenomen om een ondernemer te vinden die

aan het Eemplein een discotheek wil gaan uitbaten. Na wat rondbellen bleek dat er - in

tegenstetling iot wat het College aan de Raad meldde - dat er best ondernemers bereid z'ljn

om aan het Eemplein een discotheek te gaan runnen. Wordt vervolgd.

Voor meer (fractielnieuws kijk
op de website
Amersfoort!

SP

SP.



Pgtitiek Café

Op 7 juli jl. vielen de mussen bijna dood van het dak, maar in de "woonkamef van de De

Kameis in Vathorst steeg de temperatuur binnenshuis ook tot grote hoogte. Onder leiding

van Ad Meijer ging SP- èr Frans Weijzen in - fel- debat met WD-er Maurits Wygman. De

gemoederen vàn éprekers en toehoorders raakten aardig verhit tijdels dit door de SP in
àamenwerking met de plaatselijke WD georganiseerde Politiek Café. Duidelijk bleek dat het

onderwerp (Kiedietcrisis in Amersfoort) iedereen bezig houdt en dat vanuit politiek opzicht er

verschillende visies bestonden hoe deze crisis ten goede kon worden gekeerd.

Heethangijzer was natuurlijk de wens van de SP om meer sociale woningbouw te gaan

realiseren-in Vathorst. De WD-ers zijn daar echter nogal beducht voor omdat daarmee

wellicht in de toekomst nieuwe Vogelaarwijken zouden gaan ontstaan. 'Onze Frans' was

behoorlijk op stoom en wist meerdere malen zfin WD-opponent af te troeven onder meer

door hèt wapperen met verslagen van de diverse woningbouwverenigingen. Ook het

aanwezige pubtiek mengde zich goed in de discussie. Al met al was deze b'tjzonder

samenwérking tussen §p en WD zeer geslaagd en zal er in de aanloop naar de

gemeenteraaàsverkiezingen zeker nog een keer gezamenlijk een politiek cafe worden

georganiseerd.

Hulpdienst:
Vragen voor de hulpdienst? Mail:
sp h u lpd ienstamersfoort@tomaatnet. n I

of via de website van SP Amersfoort.
Je kan natuurlijk ook contact opnemen
met een van de bestuursleden

ROOD:
Ben je jong en wilje actief worden
binnen de jongerenafdeling van de SP:
ROOD? Neem contact op met:
Marc Smits (06) 34 76 89 80
roodamersfoort@sq,.nl

oproeq:

Maart 2O1O komt steeds dichterbij dus is er veel werk aan de winkel voor het

campagneteam voor de gerneenteraadsverkiezingen. Wil jij met een gemotiveerd

team meehelpen om de verkiezingen van 2010 voor de SP weer tot een groot succes
te maken, meld je dan nu aan! Wil je niet alleen de handen uit de mouwen steken
voor de campagne maar je ook verdienstelijk maken in de gemeenteraad? Meld je

dan ook aan voor een sollicitatiegesprek met de kandidatencommissie. Neem contact

op met Nathalie Hos o6-51979913 of nathaliehos@hotmail.com.


