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Nieuws van de fractie
Onderstaande brief is deze week naar de krant
gezonden, door ons buitengewoon fractielid:
Geert Groeneveld

AmercÍoort voor de rijken
ln de Amersfoortse gemeentepolitiek komt
naar voren dat Amersfoort steeds meer voor
de rijken wordt en minder voor de armen. Waar
blijkt dat uit? Het begon dit jaar met de
discussie die werd gestart doorWD
wethouder Luchtenveld over het op slot doen
van verschillende wijken voor mensen met een
inkomen lager dan 12AoÀ van het minimum.
Geen enkele partijbehalve de SP, dus ook niet
de PVDA, nam afstand van de zienswijze van
de WD wethouder. ln het kadervan de
gewenste spreiding van mensen met lage
inkomens zou je zeggen dat de coalitie sociale
woningbouw zou willen op de Lichtenberg-
locatie. Niets is minder u/aar, een motie van de
SP waarin alleen nog maarweld gevraagd om
een onderzoek te venichten naar de
mogelijkneden van sociale woningbouw werd
verworpen door de coalitie met de sociaal
democraten voor op. Een motie van de SP om
geld te rëserveren voor armoede beleid en
sociale instellingen in de brede zin van het
woord werd verurorpen met, het wordt eentoníg
de PVDA weer als tegenstemmer. De coalitie
roept wel van alles over armoedebeleid, zegt
mooie urcorden maar bakt weinig of te laat
klaar als het op uitvoering van zaken kornt. De
toeristenbelasting is bijvoorbeeld afgeschafr in
ruil voor stageplekken voor jongeren. Het één
is gebeurt maar de stageplekken, het laat ziclr
raden. De PVDA roept wel dat mensen in
Amersfoort niet onder de armoedegrens
mogen leven maar moet daar eerst over
vergaderen, het collegeprogramma moet
worden doorgerekend voor dat ze wat kunnen
doen.

Ondertussen wordt wel ruim een half miljoen
euro uitgegeven aan een airco voor Flehite,
350.CI00 euro voor alÍeen een onderzoek naar
mogelijk weer ëen prestigeplan ín het oenkum,
éen vermogen gereserveerd voor een
schaatsbaan en nog meer leuks en dit alles
zonder dat het collegeplan eerst doorgerekení
behoeft te worden.
lk schrijf een aantal keren de PVDA, daar mag
je ook CDA, Christen Unie en Groen Links
voor lezen. Allen zíctr sociaalnoemende
partijen, ik zet daar vraagtekens bij. Jan
§chaeffer zij ooit in gelul kun ja niet wonen, ik
zeg daar in het vervolg op van gelul kun je niet
leven. De PVDA heeft nu een echt linkse
vleugel, ik roep deze linkse vleugelop stelling
te nemen en samen te werken met de §P aan
Amerefoort voor de sociaal auakkeren en niet
alleen voor de rijken.
Maak de voedselbank overbodig, sociale
woningbonw op de Lichtenberglocatie, geën
Amersfoorters onder de armoedegrens. Niet
morgen, maar vandaag. De SP staataan uw
kant.
Contact: G*rt Groenewld, telnr.033-
4617860 of 0&178ffi75 of mail;
s roe neve I d (@.to m aat net. n I

illeer ftactienieuws:
Wet GeliJke Behandeling
Binnenkort komt in de Ronde de Wet Gelijke
BehandelÍng aan bod, de SP fractie stelt
daarover een aantalwagen. Deze vragen zijn
min of meer een veruolg op het door ons, in
samenwerking met ROOD, gedane ondeaoek,
hoe het in Amersfoort gesteld is met de
toegankelijkheid van zowel de openbareweg
als allerlei gebouwen. Die zetfde avond dat in
de Ronde deWGB aan de orde komt, staat de
!r\MO op de agenda van de RAAD.
ln de §tadsberichten in .Staö Amersfoort" kunt
u in de vrijdag -editie de Raadsagenda vinden.
Het Plein van 18.00 - 19.00u en de Ronde
19.00u - 20"30u kunt u, evenals de (meeste)
Raadsvergaderingen bijuonen.
$teun orue SP frac{ie, en kom ook!
Contut Bets Eeltman, tel nr.033-46229AT of
06-41638691 of mail:
bet s. be ltm a q @to m a at eet. n I

Picknicken met ROOD!

ROOD Amersfoort organiseert op 1 juliom
12.30 wederom Een gezellige én informatieve
bijeenkomst voor alle jongeren tussen de 14SP.



en 18 jaar, die mee willen denken over hoe het
beter kan én over he je dat aanpakt.
We zullen samenkomen in het
Randenbroekerpark om daar met zijn allen te
picknicken en om het te hebben over'Het nut
van het ac'tievoeren'. Daartoe hebben we
Freek Bersctr, Afdelingvoorzitter SP Utredrt,
en Marjolein Buyssen, Raadslid in Tilburg
uitgenodigd om ons daar het één en ander
over te vertellen.
Genoeg reden om eens te komen kijken dus!
(Bijslecht weer is er een vervangende locatie
op loopafstand)
Contact: Hugo Kruyt, tel nr. A6-160106391 of
mail : h ug o kruyt@tom aatnet. n I

Hulpdienst

De hulpdienst wordt steeds beter bekend, de
hulpvragen nemen dan ook toe. Om die
hulpwagen zo ged mogelijkte behandelen,
blijft de l'lulpdienst op zoek naar mensen die
mee willen werken of hun specialiteiten aan
willen bieden.
Coaíact Piene Schooneveld, tel nr.03l
4890529, of Carclien Dijkhof, tel nr. 033-
4621825

Kerngrcep SP §ocst

Vanaf augustus 20O4 zijn wij, Mariëtte, Els,
Johan, Jan, Ge en Reeuwert druk bezig een
werkgroep §P §oest van de grond te tillen.
Dit is aardig gelukt, momenteelzijn wij een
kemgroep en stèvenen af op een afdeling
i.o.(in oprichting).
Onze eerste eigen folder is uit. Hij wordt u
aangeboden gelijk met deze Tribune.
De huidige groep is druk bezig met activiteiten.
Zo hebben wij een enquète in Honsbergen
gehouden over het huidige inkomen en of men
hier van rond kan komen.
Wij proberen op de markt en in winkelcentra
van Soest en Soesterberg te gaan staan met
ons kaampje, helaas hier ondervinden wij
momenteel nog wat tegenwerking in, maarwij
geven de moed niet op.
Om in 2010 mee te doen met de
gemeenteraadsverkiezingen hebben wij een
sterke fundering nodig. Daarom zoeken wij
enthousíaste §P{eden, die wat tijd over
hebben en ac{ief in de Kerngroep mee willen
draaien.
lAfijzoeken mensen, die willen:
Folderen, TrÍbunes rond willen brengen,
posters pÍakken, op de markt willen staan enz.
Ook mensen díe in ons bestuur willen plaats
nemen zijn van harte welkom.ln 2006 konden
wij door te weinig mensen niet meedoen met
de gemeenteraadsverkiezingen.

Laat dit in 2010 weer niet gebeuren en doe
met ons mee.
ReacÍIes graa6t naar: Els Leefiouwer, bl nr.
06-23646506, mail: e.lqrtauwer@<msnd.nl
of naar: Johan van de Ban/r. tel nr.06-
53934959

Nieuwe leden biieenkomst

De nieuwe leden bijeenkomst van I junijl, was
ondanks de geringe opkomst, een succes.
Natuurlijk werd er gesproken over: wat doen
wij als SP Amersfoort, en wat kunt u de SP
bieden. Ook de redenen waarom men lid is
geworden werden uitgebreid besproken. Het
was een gezellign, nuttige en daardoor
geslaagde b'ljeenkomst.
W4lt u ook uw kennis, kunde of tijd ter
beschikking stellen van onze SP afdeling,
neem dan contact op met Adi Slingertand, tel
nr. 033.4758626 of 06-45626271 of mail:
ad ri sl i n o e rt a nd@ hot m a i l. co m

Ander nieuws

Michelvan Dijh tot voor kort contac'tp€rsoon
voor ROOD AmersÍoort, is opgeklommen naar
het Landelijk ROOD Bestuur. Hijmaakt
hiermee waarschijnlijk de snelste canière-
move van onze SP afdeling. Vanaf deze
plaats: Michelvan harte gefeliciteerd sn heel
veel suoces!
Onze ROOD afdeling heeft nu andere
contactpersonen, tw: Hugo Kruyt voor
bestuurtijke/ ínhoudelijke zaken, en Anna la
Verge voor de organisatorische zaken.
Anna en Hugo, ook jullie vanaf hier van harte
en heel veel succesl

DeAgenda:
24iuni - marktkraam op de Varkensmarkt
3 juli - Bestuursvergadering afd. best.
12 juli - Kerngroepvergadering SOEST

Daar tussendoor wordt er nog deelgenomen
aan zaken als; Binnenstedelijke vemieuwing
en Hooglanderveen ivm foute timing
wegomlegging.
En heeft de fractie de Raadsvergaderingen en
regelmatig fractieoverleg.

Leuk en leenzaam

tA/ie lijkt het leuk en leerzaam om nieuwe leden
te welkom te heten binnen onze afdeling? Vmr
informatie en/of opgeven; Nel Groenendijk, tel
nr. A6-1A357498 of maíl:
che rMam aat ie @o m e il. co m


