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Voorzittens hamer van plaats
venilisseld
Met ingang van 21 mei jl. heb ik de
voorzittershamer overgedragen aan Anya
Wersma. Zij is dan ook sindsdien interim
voorzitter van de afdeling.
Zo snel de hamer al door te geven heb ik niet
bedacht toen ik vorig jaar de functie op me
nam, sterker ik deed dat toen vanuit de
veronderstelling dat ik Een aantal jaren
beschikbaar zou kunnen blijven vooi aie
functie. Echter toen mij de kEns geboden werd
om alsnog een opleiding te gaan doen, ging
mijn plaatje voor de toekomst er heel anders
uitzien. De combinatie voorzitter, studie,
alleenstaand ouderschap, huishouden etc,
bleek echter "iets" teveel om alles goed te
kunnen doen. Vandaar het besluit, lk blijf
voorlopig nog wel aan als algemeen
bestuurslid. lk heb het met plezier gedaan, en
er veel van geleerd.

Contact: Nel Groenendijk
gherMgnaatier@omail. com

Hendte kgn inqenactie ! rq.k
De afgelopen weken is een aantal SP-ers en
ROOD-leden ac{ief gerrveest met het weryen
van handtekeningen. Op diverse plaatsen en
op diverse momenten zijn de burgers van
Amersfoort gevraagd om hun handtekening te
zetten om de Eerste lGmer er van te
overtuigen dat er een parlementaíre enquète
moët komen naar de Nederlandse steun aan
de oorlog in de lrak. De bedoeling van deze
enquète ís om te laten ondezoeken of de
regering de Tweede Kamer wel volledig en
juist heefi ingelicht. De vraag die beantwoord
moet worden is of er wel een legitieme reden
bestond voor deze oorlog. Hoe zat het nou
eigenlijk echt met die vermeende
massavernietigingorapens van Saddam
Hoessein? §amen met ondermeer de
onafhankelijke burgerbewaging "Openheid
over lrak'worden door dE SP handtekeningen
verzameld om deze aan te bieden aan de
leden van de Eerste l(amer.

De regeringsfradíes hebben inmiddels
aangegeven geen heil te zian in een dergelijke
enquéte. Op 3 juli a.s. wordt door de nieure
leden van de Eerste lGmer - waarin de Sp
inmiddels is vertegenwoordígd met 12 leden!-
gediscr,rssieerd over de noodzaak van een
dergelijke enquète. Ondersteund door de
enorme hoeveelheid handtekeningen,
inmiddels al ruim 100.000, zal de SP de rest
van de Eerste Kamer moeten overtuigen van
de nooduaak voor een dergelijk ondeaoek De
handtekeningenactie is verlengd tot en met 26
juni a.s., dus als je nog goen handtekening
hebt gezet doe dit dan alsnog via
www. ooenheidoverirak. nu.

ROOD-nieuws
De jongerenafdeling van de Sp 'ROOD'
bestaat in Amersfoort uit een zeer actieve club
mensen, ROOD probeert om zaken die vooral
jongeren betreffen beter geregeld te krijgen en
signaleerl structurele'Jongerenproblemen'. Zo
hebben ze zich vorig jaar onder andere bezig
gehouden met de jongeranhuisvesting in
Amersfoort.

ROOD beperkt zích echter niet Elleen tot zaken
rondom jongeren, zoals blijkt uit de
fietsenactie:

flcÈr--* 4E
ÍirstsÍctroetsie.nl

De afgelopen drie weken heefl ROOD
Amersfoort zich beziggehouden met de
FietsieFoetsie actie. Deze adie hield in dat er
overal in de stad stickers zijn geplakt èn dat er
op het station en op lntenet
(www.fietsiefoetsie.nl) handtekeningen werden
opgehaald voor meer gratis fietsenstallingen
bij het station. Daar worden nu fietsen
weggesleept die buiten de rekken staan, tenrijl
er niet €ens genoeg rekken zijn (er is een
structureel tekort van 10oó). Er zijn nu al
ongeveer 1400 handtekeningen opgehaald en
het worden er steeds meer. Op 12 juni zullen
de handtekeningen aangeboden worden op
het gemeentehuis aan de betreffende
wethouder.

Voor meer infolcontac{ Anna La Verge 06-
49963931 anna. la.veroe@qmai l.comSP.



De hulpdienst is er voor iedereen die
problemen hëefr met ziin uitkering, de
huurbaas, het incassobureau of bijvoorbeeld
de belastingdienst. Uw hulpwaag wordt
serieug genomen en er wordt met u naar egn
goede oplossing gezocht. De hulpdienst is
wekelijks telefonisch te bereiken op
woensdagavond van 19.30 uur tot en met
21.00 uur op telefoonnummer 06€0284553. U
kunt Lrw vraag ook stellen via de email
qphulpdienstamersfgqf t(@toJnaa.tnet.nl

Nig.ulrus uit LFus4en
Werkgroopleden uit Leusden hebben met Aldo
Markus van Rover het Programma van Eisen (
'Aanbesteden én concessie streekvervoer in
de Provincie Utrecht" bestudeerd. Na
bestudering is geconcludeerd dat
nieurbounrwijk De Tabaksteeg is vergeten. Dit
betekent dat de bewoners voor de
dichtstbijzijnde bushalte naar de Maanweg
moeten lopen. Verder is er geen aandacht
voor de zogeheten titte vleklten' (= plekken
waar niet of nauwelijks openbaar vervoer is) in
Leusden. De werkgroep Leusden heeft 2
weken geleden een brief hierover n&t
wethouder Jansma gestuurd. Antwoord op
deze brief is nog niet binnen. De werkgroep
heefr hierovsr een persbericht verspreid in de
lokale media. Tijdens de Leusden§€
gemeenteraadsvergadering van 31 meijl. daar
werd dit probleem door Roel Madiool van D66
aangekaart. Hij reageerde positief op het
kantenartikel. ,,Een partij die notabene (nog)
niet in de raad zit ontdekt dif, aldus de D66'er.
De PvdA reageerde furieus en GroenLinks
rneende dat de 8P verkeerde informatie
verspreidt. Kortom; politiek gekissebis.
Uiteraard heeft de SP geen verkeerde
infonmatie verspreid. lnmiddels heeft weh
houder Jansma e6n brief naar Gedeputeerde
StatEn gestuurd over dit probleem.

De werkgroep Leusden bestaat uit 10 leden,
die op dit moment ondezoek doen naar
versctTillende ondenrerpen in Leusden en daar
zonodig weer actie op gaan voer6n.
Verder is de Leusdense §P vooral na de
zomervakantie weer te zien onder de msnsen:
met de kaam in De Hamershof! De werkgroep
wil van de mensen op straat horen wat er
speelt in Leusden, en daar wat mee doen!
Nadere infonnatie: Arlette van Eijseren 06-
42895394 epave(@hetnet. nl

Fractie nieuurc
De frac{ie van de SP heefr de afgelopen tijd
een aantal successen geboekt. Genoemd kan
worden het voorstel om de toegankelijkheid op
straat voor mensen met sÉn beperking met
spoed te veÈeteren. De gehele raad steunde
dít voorstel. Ook werd gevraagd om een
onderzoek te starten naar de kosten en de
plaatsing van eon openbaar invali&toilet.
Hiervoor is ook al 70.000 euro jaarlijks
vrijgemaakt. Op sportgebied pleitte de $P voor
een snelle aanleg van kunstgrasvelden
(voetbal). Uiteindelíjk heEft de SP hèt voorstel
van PvdA gesteund waarin gevraagd wordt
drie kunstgrasvelden met kleedkamers en één
extra sporthal aan te leggen. Voor het eind van
het jaar moet de gémoenté mÉt een voorstel
komen. De §P heeft gamen met Groenlinks
en Jouw AmersfooÉ ook voor elkaar gekregsr
dat er onderuoek komt naar de mogelijkheid
om de 'Hartlijn' (Ponlijn: Amersfoort-
Veenendaal) te heropenen. Een voorstel van
de SP om er voor te zorgen dat alle woningen
in Vathorst binnen 400 meter van een bushalte
komen te liggen, haalde het helaas niet.

Tot slot meldden de corporaties in Eemland
dat er een tEkort aan huurwoningen zou zijn.
De SP wil graag weten hoe dat zit en wil het
nog voor de zomer bespreken in de raad.

Binnenkort zullen de ontwikkelingsplannon
voor Liendert/Rustenburg en Randen-
broek/Sctruilenburg de inspraak ingaan. Er
zullen goedkopere huuruoningen worden
gesloopt, gerenoveerd en verkocht. tle fadie
van de SP is niet gelukkig ov6r de manier
waarop de plannen worden gepresenteerd. Er
wordt gezegd dEt mensen nog een keuze
hebben, maar de gemeente en de coporaties
hebben de plannen al klaarliggen. De fraEtie
vraagt haar leden in LiendertlRustenburg en
RandenbroeUSctruilenburg ons te laten weten
wat zij van dE plannen vinden. Mail of bel ons
Anya Wersma 06-15058596
anya,wiersma@tomaatnet.nl, Bets Beltman
06-4163869í bets.beltrnan@tomastnatnl,
Frits §óoenmaker 033-4650725
gchoqn malcer@tomaatnet. nl,

Voor uitgebreid fractienieuws kunt u kijken op
de website www. amersfoort. so.. nl


