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Actieweek Sociale Dienst
16 - 19 juni z.o.z

4. het pleiten voor een afclelingsplan perjaar,
waarin de afdeling haar doelen stelt
(aangenomen)
5. het evalueren van de invoering van de
kleinschalige regio's (aangenomen)
6. het verzoek ofhet scholingscentrum
ondersteuning kan leveren voor onervaren
fracties (afgewezen)
7. het verbreden van het aandachtsgebied van de

internationale politiek van de SP (afgewezen).
Al met al was het een goed congres, waar de SP

Amersfoort zich duidelijk heeft laten horen.

Contact: Rikus Marring (tel. 4808632)

waarbij de gemeente en de projectontwikkelaars
ieder voor 50 miljoen aansprakelijk kunnen
worden gesteld. Mochten de verliezen uit de

explotatie de 100 miljoen komen overstijgen,
danzal de gemeente dit verlies dragen...!
Daarnaast blijkt dat de ontwikkeling van de

kantoren geheel voor risico van de gemeente is.

Linke soep dus in deze tijd, met de stagnerende

kantorenmarkt. Positief bericht is de verzekering
dat de 30-35% sociale woningbouw nog steeds
gehaald zal worden, de directie zich garant heeft
gesteld dat iedere woning een fietsenberging zal
hebben (is niet meer verplicht), en er in de

woningbrochures aandacht besteed zal worden
aan beschikbare kindervoorzieningen en
fietsroutes. Ook zal bij de sociale koopwoningen
het anti-speculatiebeding minimaal 5 jaar
bedragen, ( wij vinden dat dit eigenlijk 10 jaar
moet zijn).
De intensieve samenwerking tussen de gemeente

en de ontwikkelaars is al met al zeer risicovol en

fiaaÍ oÍtze mening ongewenst.

Contact:Peter van Griensven
(siensveníÖtomaatnet.nl )

Landelijk Congres
Op26 mei vond in Amersfoorthetl2e congres
van de SP plaats. Op onze ledenvergadering in
april zijn de afgevaardigden voor Amersfoort
gekozen en zijn de wijzigingsvoorstellen op het
congresstuk inhoudelijk besproken. Uiteindelijk
werden de volgende 7 voorstellen opgesteld,
waarbrj door SP Amersfoort meer oog voor
kwaliteit dan voor kwantiteit (meer leden)
gevraagd wordt.
(Tussen haakjes staat ofze aangenomen of
afgewezen zijn op het congres).
1. schrappen zin met de term wethouders-
socialisme (aangenomen)
2. het niet meer koppelen van onze ledengroei
aan het aantal leden van de WD (afgewezen)
3. het schrappen van het getal 150 bij het
streefaantal van partijafdelingen in 2003
(afgewezen)

Werkbezoek SP-delegatie aan OBV-Vathorst
B.V.
Vorige maand hebben we met een flinke
delegatie vanuit de fractie, bestuur en SP lid een

bezoek gebracht aan de directie van
Ontwikkelingsbedrij f Vathorst B.V.
Vathorst is de naam van het nieuwe stadsdeel

van Amersfoort dat tussen 2000 en 2012 wordt
gerealiseerd. Het gaat om een stadsdeel met ca.

11.000 woningen en alle daarbij behorende
voorzieningen, zoals een winkelcentrum en een

station.
Aan de rand van Vathorst, langs de A1 en de

A28, komen een nieuwe kantorenpark en
bedrijventerrein.
We werden gastvrij ontvangen door Wim van
Veelen en Frans van der Horst, de tweehooftlige
directie van de B.V. Bleek dat we de eerste
politieke partij waren die op bezoek kwam, een

echte primeur dus! Tijdens ons bezoek kregen
we te horen dat in 1998 een grond- en
explotatieovereenkomst is gesloten tussen de
gemeente en 5 marktpartijen, waaruit de huidige
joint venture is ontstaan. Het betreft eefi z.g.

PPS-constructie (publiek-private samenwerking)



Nieuws van het woningfront, huis en / of
bouwvakkers gezocht
Rood Amersfoort vraag! de ogen open te houden
naar leegstaande panden i.v.m. de woningnood.
Om het te kunnen kraken moet het minstens een
jaar en een dag leegstaan. Heb je een leeg pand
gezien, neem dan contact op.
In het gekraakte pand Welgelegen 8 is iemand
door de vloer gezakt. Ben je loodgieter,
bouwvakker of gewoon - handig of ken je zo
iemand, geef het door!
Contact: Vincent (tel 06-55358064)

Redactie voor inlegvel gezocht
De huidige redactie a.i. is opzoek naar mensen,

die serieus willen werken aan dit inlegvel. Eens
per maand deadline. Taken o.a.: zelf stukken
schrijven, raadsleden om stukken vragen,
interviews houden, lay-out en vormgeving,
contacten onderhouden met de drukker.
Interesse? Bel Dick Vestdijk (tel. 4631337)

Tribuneverspreiders gezocht
Nog steeds groeit de afdeling. Nu al 460 leden.
Daardoor zijn we dringend op zoek naar nieuwe
tribuneverspreiders. Je krijgt ongeveer 15

adressen te bezorgen. Mocht je zelf initiatief
willen nemen, bel!
Contact: Dick Vestdijk (tel. 463 1337)

Uit de Provincie
De SP gaat weer aandacht besteden aan de

Ziekenhuisfusie tussen het Amersfoortse
Eemland (zelf een fusie tussen St. Elisabeth en

Lichtenberg, maakte in 2001 2.411.000 euro
winst) en het Baarnse Molendael (in 2001
161.000 euro verlies). SP-statenlid Annette
Melse probeert op korte termijn, evt. in een
commissievergadering van Zorg, Cultuur en

Welzijn, aandacht te vragen voor de gevolgen.
Werk je bij een van de ziekenhuizen en wil je
helpen informatie te verzamelen? van harte
welkom.
Contact: Dick Vestdijk (tel. 463 1337)

Uit de fractie
Bij de behandeling van de zogenaamde
kadernota zijn er ruim 10 moties door onze
fractie ingediend. Eén daarvan is aangenomen,
m.b.t. terugdraaien van bezuinigingen bij
Vereniging HuurdersBelangen ryflB).

De fractie van de SP heeft op 27 mei tijdens de

behandeling van het rapport over de
privatisering van Midland Parcs een motie van
wantrouwen ingediend tegen het college. De SP

vindt dat het college verantwoordelijkheid moet
dragen voor de fouten, die voorgaande colleges
hebben gemaakt. En dat zljner nogal wat. Het
rapport van de Rekenkamercommissie
(bestaande uit raadsleden) is daar heel duidelijk
in. Door het falen van het gemeentelijk bestuur
wordt een groot aantal bungalows permanent
illegaal bewoond. Daarnaast is kamperen in
Amersfoort eigenlijk niet meer mogelijk.
De motie van wantrouwen kreeg geen steun van
andere partijen.

Aan het begin van de raadsvergadering van
27 mei is Bets Beltrnan benoemd als nieuw
raadslid voor de SP. Zij heeft de plaats
ingenomen van Gidia Kap, die zich meer bezig
gaat houden met de voorbereiding van acties en

ondersteuning van de fractie en de afdeling.
Contact: Frits Schoenmakers (tel .4650725)

SP onderzoekt Sociale Dienst in Amersfoort -
Actieweek 16 tlm 19 juni
Steeds meer mensen moeten aankloppen bij de

sociale dienst voor hun levensonderhoud. In
Amersfoort zijn 3.000 mensen aflrankelijk van

een bijstanduitkering en bijna 4.000 mensen

zonder baan. Reden voor ons onderzoeksteam de

pijlen te richten op de Sociale dienst. Op 16 juni
begint onze actieweek. Het doel is ervaringen te
verzamelen en een beeld te vorÍnen over de

huidige stand van zakenbij de dienst. De
afgelopen maanden hebben diverse signalen de

SP bereikt waaruit blijkt dat de larraliteit van
dienstverlening onder druk staat. Uit
vooronderzoek blijkt dat dit samenhangt met
veranderingen in de organisatie van de dienst.
Om deze en andere redenen vindt de SP het
belangrijk over te gaan tot onderzoek.

We roepen iedereen op om ervaringen met de

Sociale Dienst door te geven. Van 16 ím 19 juni
tussen 19.00 tot 21.00 uur kunnen de mensen in
de actieweek hun ervaringen doorbellen of
langskomen: Stadhuisplein 1, 033-4674902 of
fax 033 - 4658597.
Contact: Gidia Kap (tel. 4808632) of Han Meij
(tel.4652435)


