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Vooralsnog weigeÉ de gemeente Amersfoort de
bezuinigingen op de sociale werkplaats uit te voeren.
De plannen zijn landelijk echter nog niet van tafel.

Reden genoeg voor de SP Amersfoort om zich aan te
sluiten bij de landelijke campagne om een ketting van
rerkhandschoenen, dwars door het land, te vormen. Deze

Y<etting gaat uiteindelijk richting Den Haag. De ketting wordt
een lint van respect voor eerlijk loon en eerlijk werk, voor
begeleiding en voor eerlijk delen in Nederland. We maken
met de handschoenen ook een vuist tegen de foute plannen,
de bezuinigingen en dit kabinet. Kortom: een ketting
van solidariteit. De ketting gaan we gebruiken tijdens de
landelijke manifestatie later dit jaar.
De SP Amersfoort start meteen na de vakantie met de
verspreiding de handschoenen bij alle onderdelen van
Amfors. ledereen kan een handtekening zetten op een

werkhandschoen en een boodschap schrijven op het
kaartje dat daaraan hangt. Maar niet alleen WSW-ers
kunnen tekenen! We benaderen iedereen!

Helpt u ook mee? Stuur een mail of bel ons! (zie kader)
We hebben niet alleen verspreiders en ophalers nodig,
maar ook mensen die de handschoenen aan elkaar
vast maken, inpakken en versturen.-..

Nadat de SP bijde Stichting voedselfocus oftewel de
voedselbank actie voerde tegen de bezuinigingen, is er bij
een van onze leden het idee ontstaan om dierenvoeding in
te gaan zamelen. Veel klanten die tijdelijk- gebruik maken
van de voedselbank, hebben dieren die zij niet weg willen
doen. Ze ztln er enorm aan gehecht, maar als ztl zichzelf
door omstandigheden niet meer van eten kunnen voorzien,
geldt dit helaas ook voor hun dieren.

Stichting Voedselfocus is blij met het initiatief, en het is
de bedoeling dat de DVBA op korte termijn onder deze
stichting gaat draaien. Mocht u nog in goede doen zijn
ondanks de crisis, denk dan bij het boodschappen doen
even aan de dieren voedselbank en koop een zakje of
blikje extra. Op dit moment wordt het eten ingezameld
op het thuisadres van een vrijwilliger die het zelf naar de
Stichting Voedselfocus brengt. U kunt uw bijdrage afgeven
op: Schumannstraat 18, 3816 NVAmersfoort. Eten voor
honden, katten, konijnen en ander klein spul is van harte
welkom! De DVBA hoopt op termijn ook voeding te ontvan-
gen van grotere sponsoren, de brieven daartoe gaan de
aankomende maand de deur uit.
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VERVOLGACTIE BEZU INIGINGEN AMERSFOORT.

'let leek misschien stil na de raadsdebatten , waarbijzonderval te veel protesten - behalve van de SP fractie- werd
besloten om 20 miljoen te bezuinigen. Maar deze schijn
bedriegt!
De SP gaat door met haar verzet: het is ontoelaatbaar,
dat wijkcentra en bibliotheken worden gesloten, dat
Amersfoorters veel meer moeten gaan betalen voor WMO-
voorzieningen, dat er gekort wordt op armoedebeleid, dat
de wijken verloederen door niet meer uitgevoerd onderhoud
enzenz
Beltman: we mikken met onze vervolgactie - start 1

september - op de begrotingsdebatten eind oktober.
Dan wordt er weer over de centen gesproken. Onder het
motto "waar hebt U last van?" roepen we iedereen op om
de gemeente te vertellen, welke concrete uitwerking de
bezuinigingen hebben op hun eigen situatie.
Dit wordt ook weer een kaartenactie; mensen kunnen hun
verhaal (gratis) naar ons opsturen. De meeste raadsleden
hebben immers gezegd, dat zrl geen zicht hebben op de
gevolgen van alle nu genomen besluiten op individuele
Amersfoorters? Nu, dat zullen wij ze laten weten !



Wethouiler SRort Imn [etu ziin [iezen m[[en
,,Waar hebben de AmersfooÉse sporters zo'n
wethouder aan verdiend?", vroeg raadslid Ad Meijer
zich dinsdagavond af. WD-wethouder Buijtelaar gaf,
volgens Meijer, blijk van een complete desinteresse
in de plaatselijke sportwereld. ,,Hij combineert de
spreekwoordelijke cynische afstandelijkheid met een
schrijnend gebrek aan deskundigheid." Meijer komt tot
de conclusie dat de AmersfooÉse sporter een betere
wethouder verdiend.

Meijer: ,,Dinsdagavond debatteerde de gemeenteraad over
de wachtlijsten in de sport. Een ernstig probleem waar de
raad zich al meerdere keren over heeft gebogen. Je zou dus
mogen venrvachten dat de wethouder Sport, Hans Buijtelaar
(WD), met een goed doortimmerd verhaal komt. Maar niks
hoor. ln zijn raadsinformatiebrief schrijft de wethouder dat
een beperkt aantal buitensportverenigingen wachtlijsten
hanteert en de zaalsportverenigingen zelfs helemaal geen
wachtlijsten hebben. Een opvallende constatering, want was
ertot voor kort geen sprake van een dringende behoefte aan
zaalsportaccommodatie? Waar ziln al die mensen gebleven?
Na aandringen van de SP moet de wethouder beschamend
meedelen dat slechts 50 procent van alle sportverenigingen
op de'quick-scan' (een soort mini-enquète).

Ja, u leest het goed. Op basis van gegevens van de
helft van alle sportverenigingen wil de wethouder zijn
wachtlijstenbeleid baseren. "Per ongeluk" had hij deze
informatie in de raadsinformatiebrief achterwege gelaten."
Essentiële feitelijke vragen moest wethouder Buijtelaar
onbeantwoord laten. Het verweer dat verenigingen
die niet reageren dus ook wel geen problemen met de
wachtlijsten zullen hebben, noemt Meijer uiterst kortzichtig
en een wethouder Sport van een gemeente als Amersfoort
onwaardig!

,,Op de vraag van de fractie van Trots of de wethouder
bekend was met het feit dat vele zaalvoetbalverenigingen
hun thuiswedstrijden buiten Amersfoort spelen antwoordde
Buijtelaar 'neen'. Onverstoorbaar wilde hij z'n betoog
vervolgen, hetgeen hem door een aantal verbijsterde
raadsleden uiteraard niet werd toegestaan. Het kan zijn

dat het door de lege publieke tribune kwam. Geen enkele
journalist of vertegenwoordiger uit de sportwereld (ASF
en SRO, waar waren jullie?) liet zich zien. Misschien wel
daarom achtte Buijtelaar gisteravond kennelijk de tijd rijp om
tijdens deze dramatische zitting ook nog eens een herijking
van (lees: bezuiniging op) de Sportnota aan te kondigen.
Wat? Stiekem toch extra bezuinigen op sportbeleid, nadat
de bezuinigingskaders in november 2010 zijn vastgesteld
en vorige week een draconische bezuinigingspakket de
raad passeerde, waarvan de WD had gezegd: "ln éen
keer goed."?"

Waar hebben de Amersfoortse sporters zo'n wethouder
aan verdiend? vraagt Meijer zich af. ,,Niet alleen
combineerde de WD'er gisteravond de spreekwoordelijke
cynische afstandelijkheid met een schrijnend gebrek
aan deskundigheid. Ook gaf hij blijk van een complete
desinteresse in de plaatselijke sportwereld en de betekenis
daarvan voor de gezondheid en sociale vorming van vel'
plaatsgenoten. Zo'n wethouder kan maar beter z'n biezen-
pakken..."

Wat merken SP-sportleden van bijvoorbeeld de wachtlijsten,
van de komende bezuinigingen, hoe zit het met onze
zaalsporten, kunt u daar gewoon lid van worden of moet u
wachten, etc.

Laat het ons uw eruaringen op sportgebied aan ons weten:
zie voor e-mailadres en telefoonnummers het kader op de
voorzijde!

zondag 7 augustus: SPOT - film:The Motorcycle Diaries
een cultureel, informatief, onderhoudend, prikkelend en vooral
gezellige b'rjeenkomst voor leden en niet-leden.
14:30 - 17:00, De lnstee, Zuidsingel 45a, Amersfoort[GETIII

zondag 4 september: SPOT
een cultureel, informatief, onderhoudend, prikkelend en vooral
gezellige bijeenkomst voor leden en niet-leden.
14:30 - 17:00, De lnstee, Zuidsingel 45a, Amersfoort

ln augustus vind er geen Kerngroep plaats. De eerstvolgende kerngroep vind plaats op
maandag 12 september.

Vanwege de schoolvakanties staan er de komende tijd wat minder activiteiten gepland. Echter, de meeste acties
worden op korte termijn gevoerd en zijn moeilijk via dit inlegvel aan te kondigen. Kijk voor de meest actuele
agenda op de website, of neem coctact op!


