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Referendum Grondwet EU

Woensdag 25 mei, stonden we op de markt in

Soesterberg. Het hoofdthema: het referendum.
De meningen liepen uiteen. Ook daar waren er
veeltwijfelaars. Onze flyers gingen als zoete
broodjes van de kraam. Het zonnetje scheen
en de sfeerwas aangenaam.
Ook donderdag 26 meiop de markt in Soest
was een succes te noemen. Heel veel mensen
wilden geïnformeerd worden door onze
kraammedewerkers.
En we hielden ook zaterdag 28 meiop de
Varkensmarkt het zonnetje letterlijk en figuurlijk
aan onze zijde. Erwas heelveel belangstelling
voor onze 10 bedenkingen. Het gevolg was dat
we flyerc bij moesten laten maken-
ln Amersfoort stemden 56,3% tegen de grond-

wet, bij een opkomst van 67,3%. ln SoesU
Soesterberg was 55,4% tegen bij een opkomst
van67,8o/o.ln Leusden 52,75o/o tegen bij een
opkomst van75o/o
Het overduidelijke NEE van 1 juni, is mede
dankzij de enorme inzet van folderaars en
marktkramers tot stand gekomen. Hiervoor
onze dank!!!
Contact; Nel G roenendiik, tel - nr. 06-1 0357 49 I
of m ail : m aki re@tom a atnet. n I

Het SP congres

Met 9 mensen gingen we vanuit Amersfoort op

28 mei, alvroeg op pad naar Nijmegen om het
SP congres bij te wonen.
Door onze afdeling waren 4 wijzigingsvoor-
stellen ingediend op het congresstuk'Heel de

Wereld'.
ln de week voorafgaand aan het congres was
aan een voorctel om een hoofdstuk over
vrouwenrechten toe te voegen, nog door
diverse mensen gesleuteld. Het resultaat was
een ovenÀ/eldigend succes. Onder (een zeer
zeldzaam) luid applaus werd het als nieuw
hoofdstuk aangenomen. Ook onze andere 3

wijzigingsvoorstellen zijn aangenomen.

Europa, dichterbii dan ie denkt.

Onze fractie heeft 26 april schriftelijk vrage4
gesteld aan B en W i.v.m. de Bolkenstein-
iicnUiln (ook wel bekend als dienstenrichtlijn)
Het antwoord van B en W luidde als volgt Op
dit moment is het voorstel van de Europese
Commissie over de Dienstenrichtlijn in

behandeling bij het Europees Parlement.

Het Europees Parlement zal pas in oktober
klaar zijn met de behandeling hiervan.
Aangezien de inhoud van de dienstenrichtlijn
hierdoor nog niet is vastgesteld, is het niet
zinvolom nu reeds in te gaan op de mogelijke
effecten van deze Dienstenrichtlijn voor lokale
overheden.
Anderzíjds is het zo dat de gemeente geen
öesfi.ssrngsö evoegdheid heeft over deze
ichtlijn.
Beanraren tegen het Commissievoorstel horen
naar ons idee thuis bij het orgaan dat er
invloed op uit kan oefenen, te weten het
Europees Parlement.
Contact; Fnïs Schoenmaker, tel nr. 03ï
46507 25 of m ail : schoe n m a ker@to m aatn et - nl
lnformatie over de Dienstenrichtliin vind ie op:
www. d ie n ste n richtl iin . n I
(redactieg rapje: referendu m?)

Wie heeft behoefte aan scholing?

Vorig jaar zijn we begonnen met een stuk
basisscholing. Dit jaar hebben we een vervolg
gegeven met de thema avonden begin dit jaar.

Nu wordt er vanuit het landetijk, in onze regio
een uitgebreide basiscursus georganiseerd.
Dus voor de mensen die nog meer willen
weten, meningen willen delen, voor wie de
vorige keer niet kon, of wie zijn geest wil
scherpen, is deze gratis cursus van 7 avonden
verdeeld over avonden in de rest van het jaar.

De eerste cursusavond is op 22 juni. De avond
is in Utrecht en vindt plaatst van 19.30 -22-00
uur. Geef je als je mee wilt doen, zo snel
mogelijk op bij: Nel Groenendiik, 06-10357498
of mail : m aki re@tom a atnet. n I

SP Onderzoek in JericholJeruzalem

De gemeente Amersfoort en de woning-
corporatie SCW hebben de afgelopen maand
een plan gelanceerd over binnenstedelijke
vernieuwing. De Socialistische Partij (SP)
Amersfoort heeft in de buurt Jericho/Jeruzalem
onderzocht wat er klopt van de aannames die
genoemd worden in het extra stadsbericht "Uw
stad, uw wijk, uw woning". ln dit
vernieuwingsplan komen de gemeente en
SCW tot de uitkomst dat er "iets" moet
gebeuren in Jericho/Jeruzalem. Uit het
onderzoek blijkt zeer duidelijk de bewoners
van Jericho en Jeruzalem zijn zeer tevreden
en willen graag verder in een goed
onderhouden woning en buurt.



De resultaten zijn ronduit verbluffend. De
bewoners blijken zeer betrokken bij hun buurt
en de plannen. Van 280 enquèteformulieren
zijn er 110 ingeleverd. Een respons van40o/o
wordt doorgaans niet gehaald bij welke
enquète dan ook. Daarnaast is 92o/o van de
bewoners tevreden over de buurten 81o/o van
de bewoners is tevreden over het huis.
Tenslotte blijkt de gemiddelde woonduur van
de huurder 23 jaar te zijn (het landelijke
gemiddelde is 8 jaar). Zeven mensen blijken
zelfs langer dan 50 jaar in de buurt te wonen.
Zij wonen daar al vanaf de nieuwboud
wederopbouw!
Bewoners herkennen absoluut niet de
gesuggereerde problemen als verpaupering,
onvoldoende speelgelegenheid, overlast van
jongeren, drugsoverlast en vernielingen. De
problemen rond slecht groenonderhoud,
hardrijders in de w'rjk, onvoldoende winkels in
de buurt en meer differentiatie in koop en
huunroningen worden beter begrepen, echter
blijfr het een minderheid. De SP Amersfoort
vraagt zich af wat de werkelijke argumenten
zijn om te slopen. Ze heeft uiteraard weleen
vermoeden.
Grofweg driekwart van de bewoners wil dat de
woningen behouden moeten blijven in de
huidige vorm door renovatie. Een kwart van de
bewoners wil bij renovatie graag de woning
vergroten. Enkele bewoners stellen sloop of
yerkqgp_yqq. gBVallCmd is da! veg! me1-se1

erbij geschreven hebben dat de huurprijs het
alleöelangrijkste is en dat het na 18 jaar weer
tijd is voor groot onderhoud.
Contact: Jois Vermaesen, tel nr. 033-4451321
of m ail : vermaesen@tomaatnet. nl

Eerste half jaar
ïijdens de bestuursvergadering van 23 mei
(waar ook onze nieuwe regiobestuurder
Gerard Bos aanwezig was) heeft het bestuur
gekeken naar het afgelopen half jaar.
We konden constateren dat we veel gedaan
hebben in 6 maanden tijd en dat een groot
aantal activiteiten ontwikkeld was,
Nadruk lag op de scholing, werving van
kandidaten voor de gemeenteraads-
verkiezingen, openbaar vervoer en
huisvesting. Tevens was er veel contact met
de Amersfoortse burgers via de diverse markt
kramen. Ook de werkgroep Soest /
Soesterberg begint steeds meer vorm te
krijgen.
Daarnaast is de groep mensen die met de
hulpdienst bezig is goed op dreef. Diverse
vragen / hulpkreten worden opgepakt.

Toch zag het bestuur dat we meer aandacht
kunnen besteden aan de SP als 'het sociale
gezicht van Amersfoort .

Daarom is besloten een werkgroep zorg op te
richten. Deze groep kan zich met name gaan
richten op de sociale thema's die er spelen
rondom uitkeringen, gezondheidszorg,
verpleging, enz.
Als je je hierbij betrokken voelt en actie wilt
ondernemen, meld je svp bij Rikus Maning,
03ï48486432 of rikus. marrins@tom aatnet. nl

Verkiezingen maart 2006
Zoals jullie weten zijn we al geruime tijd bezig
met de voorbereidingen van de verkiezingen
voor de gemeenteraad 2006. Hierover is in
eerdere inlegvellen al geschreven.
Naast het scholen van mensen en het zoeken
naar mensen voor de kandidatenlijst, zijn we
nu ook begonnen met het voorbereiden van
ons verkiezingsprogramma en de
verkiezingscampagne.
Als je mee wilt doen (en er ligt genoeg werk)
meld je dan svp bij Ne/ Groenendijk, tel.nr. AG
1 0357 49 8 of mail : m aki re@.to m aatn et. n I

Kadernota 2006
ln de afgelopen week is door de gemeente-
raad van Amersfoort uitvoerig vergaderd over
de Kadernota. De SP fractie had 16 moties
ingediend om een aantalzaken te verbeteren.
Meer nieuws hierover binnenkort op de
website: www.amersfoort.sp.nl en in het
volgende inlegvel. Contact: Fnïs Schoenmaker
033-46 507 2 § of schoe n m a ker@.tom aat net. n I .

Bestuurswerk
Binnen de afdeling Amersfoort hebben we een
sterk bestuur nodig om de vele zaken die er
spelen in goede banen te leiden. Hiervoor zijn
mensen nodig die op de achtergrond wat
langduriger (minimaal l jaar) zich in willen
zetten voor de afdeling.
ln oktober of november is er weer een
algemene ledenvergadering en wordt een
nieuw bestuur benoemd. Als je interesse hebt,
kun je nu al meelopen met het bestuur, zodat
je weetwaar je aan begint.
We zijn vooral ook op zoek naar mensen die
bijv. ouderen of jongeren kunnen
vertegenwoordigen. Ook zijn we nog op zoek
naar iemand voor de PR.
Meer informatie: Nkus Maning 033-48486432
of ri ku s. m arring@tom aatnet. n I

Agenda

8 juni: Vergadering werkgroep Soest
20 juni: Vergadering bestuur SP A'foort
25 juni: Kraam op Varkensmarkt
24 sept: Kraam in Winkelcentrum Emiclaer
22 okl: Kraam


