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Kandidaten bestuur gezocht

Graag nodigen wij u uit voor onze Algemene Ledenvergadering op 19

september 2019. We starten om 20.00 uur, inloop is vanaf 19:30u, in

het landelijk partijkantoor De Moed, Snouckaertlaan 70.
Tijdens deze ledenvergadering zullen we het afdelingsbestuur van
de SP Amersfoort kiezen. Daarnaast zal het politiek en financieel
jaarverslag van 2A19 worden besproken.

Kiezen van het afdelingsbestuur
Om een actieve vereniging le zijn en geworteld te
blijven in de buurt hebben we naast betrokken leden
en een actieve raadsfractie, ook een afdelingsbestuur
nodig. Het bestuur bestaat uit een voozitter,
organisatiesecretaris en een door de ledenvergadering
gekozen aantal bestuursleden. Het bestuur is er
verantwoordelijk voor dat de SP Amersfoort het
komende jaar de actieve partij blijft die Amersfoorters
betrekt in de sociale strijd. Alle organisatorische taken
die daarbij horen worden verdeeld over het bestuur.

Uiteraard zijn wij altijd op zoek naar leden die betrokken
willen zijn bij het bestuur. Lid zijn van het bestuur
is een taak waar uiteraard verantwoordelijkheid
bij komt kijken. Belangrijk is dat je ervaring hebt
met het afdelingswerk, de afdelíng kent, goed kan
samenwerken en hebt laten zien dat je zelfstandig
taken op je kan nemen. Van bestuursleden verwachten
wij dat zij bereid moeten zijn zich te laten scholen in
met name de SP-ideologie en -historie.

Het bestuur verdeeld de taken onderling maar de
voorzitter wordt in functie gekozen. Dat betekent

dat een voozitter de afdeling vertegenwoordigt bij
landelij ke bijeen komsten en is eerst verantwoordelij ke
voor de gang van zaken bij afdeling Amersfoort.

Kandidaat stellen
Met deze brief doen wij een oproep aan onze leden
om zich kandidaat te stellen voor ons bestuur. Deze
kandidaatstelling moet voor 30 augustus 2019 bij
Judith van Zon (organisatie secretaris) aangemeld
worden. Dit kan door een e-mail te sturen met een
motivatie brief en cv naar jvzon6't@gmail.com of naar
Ad Meijer (interim-voozitter) admeijer@casema.nl.
Ook als je vragen hebt kan je contact opnemen met
Judith of Ad via de mail of telefonisch 0615374743
(Judith) en 0654281367 (Ad).

We hopen u allen te zien op deze belangrijke
ledenvergadering op 19 september!

Met strijdbare groet,
namens het bestuur,

Judith van Zon
Organ isatiesecretaris

Om te voorkomen dat van uitstel afstel kwam is
vanuit de wijk en samen met de SP een werkgroep
van bewoners en ondernemers gevormd onder de
naam Noordewieniveg Verbindt. Na gesprekken
met diverse raadsfracties hebben zij een gewillig
oor gevonden in de gemeenteraad, en is er nu een
meerderheid voor een SP motie die het college vraagt
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Een jaar geleden voerden bewoners van de wijk samen
met de SP actie voor een veiliger Noordewierweg. En
met succes, vorige zomer heeft de wethouder 30km/
uur borden laten plaatsen langs de winkelstrip aan
deze weg. Maar aanvullende maatregelen bleven tot
nu toe uit omdat het college van B&Wtot de conclusie
kwam dat de straat om een meer integrale aanpak
vraagt en niet alleen maar om verkeersmaatregelen.



om de werkgroep en andere belanghebbenden uit de
wijk een nieuw herinrichtingsplan voor de weg uit te
Iaten werken!
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'Woningen zijn om in te wonen, ze ziin er niet voor
beleggers om rijk van te worden.' Het zijn woorden
die ik afgelopen jaar ontelbaar vaak heb gesproken.

Steeds vaker hoorden we verhalen vanAmersfoorters
die geen huis konden kopen omdat ze overboden
werden door een belegger. Die wilde er niet in wonen,
die wilde er goud geld mee verdienen door het huis
peperduur te verhuren.

Dus deden we onderzoek. Hoe groot is het probleem

eigenlijk? Grootl Dus deden we voorstellen om een
woonplicht in te voeren. Maar de wethouder zag
er niets in. 'De woonplicht is niet een route die nu

bewandeld wordt,'zo schreef hij eind 2018 nog.

Maar we lieten het er niet bij zitten. We voerden de
druk op. ln januari schaarde een meerderheid van de
gemeenteraad zich achter ons voorstel. Nu wordt het
eerst project met een woonplicht gestarl. ln een half
jaar tijd van een onmogelijk voorstel naar realiteit. Dat
is een belangrijke overwinning op die kleine groep die
het opkopen van woningen ziet als verdienmodel. We
staan op voorAmersfoortse woningzoekenden omdat
die niet afhankelijk mogen zijn van beleggers met als

enige belang hun bankrekening.
Natuurlijk: er is nog een hoop te doen om de
wooncrisis in Amersfoort op te lossen. De sloop en

uitverkoop van de volkshuisvesting gaat bijvoorbeeld
onverminderd door. Dus we blijven knokken voor
een betaalbaar huis voor alle Amersfoorters. ln de
wetenschap dat de aanhouder wint!

Marc Smits
Raadslid SP Amersfoort
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bewoners alzo lang om

Bij het drukken van dit
inlegvel was de uitslag
van de stemming nog niet
bekend, maar aangezien
de motie met steun van
een meerderheid van de
partijen is ingediend is

het nu zo goed als zeker
dat dit herinrichtingsplan
voor de Noordewierweg
er gaat komen.
Daarmee krijgt ook de
Noordewienrveg na
vele jaren eindelijk
de opknapbeurt waar

vragen!
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Tijdens de Algemene Ledenvergadering is er op
17 juni vrijuit gesproken over de teleurstellende
resultaten van de achterliggende verkiezingen. Veel
leden deden aan de discussie mee. Erwàren kritische
geluiden en een gevoel er als partij niet meer toe te
doen. De vele gemaakte opmerkingen zijn genoteerd
en zullen een rol spelen in het proces ondenreg naar
het landelijk SP-congres op 14 december a.s. Ook is
de inbreng van onze leden, waar mogelijk, gemeld op
de landelijke partijraad van 22 juni.

Op deAlgemene Ledenvergadering zijn bovendien de
plannen voor onze afdeling gepresenteerd. Zo start er
een klopclub nieuwe stijl, gaan we een afdelingskrant
uitgeven, boeiende scholingsbijeenkomsten
organiseren en- koml n léuke jaàraÍsluiting -met

onze vrijlyilligers. de Iagen
of niet, §P v moede
hoofd in de schoot
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