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BUU NTSGHOUW §O ESTERKWARÏI ER
Vanuit de landelijke organlsatie van do §P ic aan alle
aÍdelingen verzocht om het contact met de buurten
rresr ln ere te herstellen, Alleen door het daadwerkelilke
contact nrt de bewonetrE van de verschillende wifken
in een sted, komt dc SF b rusten wat er leeft en speett

bii & bewonere. Niet mser behaagliik op het pluche van

de gemeenteraadeedsls, maar met de voerbn op het

agfalt en da handcn uit do mouwen!

Het toeval wil dat SP Amer$oort tijdens de laatste lederuer*

gadering het plan om de wijken weer in te gaan heeft gelan-

ceerd, onder de noemer'Buurtschouw'.

Op zaterdag 28 juni a.s. zal §P Amersfoort de eerste grote

buurtschouw houden in het Soesgrl$íartier. Naast gerichte

enqu-tËs huis- aan huis, is er uiteraard ook ruimie wor eigen

inbreng van de bewoners van het Soesterhrvartier. Ook zal er

een SP-kraam staan op de Noorderwierweg en wordt er een

rondie gemaakt door het Soesterkwartier om de (onlbereik-

baarheid van de wijk ie bekijken. Om een dergetijk grootse

buurtschouw succ€wd te laten verlopen is vesl menskracfït

nodig. ledereen die mee wil helpen aan het organiseren en

uifuoeren van de buurtschouw - en rnet narne bewoners

van het Soesterkwartier worden uitdrukkelijk gouraagd hun

mederrrrerking te vedenen! - kan zbh aanmelden bij:

Anya Wiersma 033-8881261 / 06-15058596 of

anya.wiersma@tomaatnet. n I
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Sinds 1 januari 2OO7 4n gemeenten zetf verantwoordelilt

voor de thuiszorg van hun inwoners. Doze overgang is niet

ongemerkt opgebleven. Berichien over verminderde zorg

voor hulpbehoerrenden en verminderde arbeidwoonaaarden

voor werkers zijn veelwldig in de mediia te lezen ganireest.

Hoe gaat Amersfoort om met haar wranÍwoordelijkheíd? Op

deze vraag willen wethoudsr Van Daalen (CU), Margrcet van

Hensbergen (PvdA), Koos Voogt {WD) en Siska de Riike (SP-

Tweede Karnerfractiemedewerker WMO) een antwoöÍd gsren

tijdens het polÍtiek cafe. Het politiek café ís vrij toegankelijk

voor iedereen.

locatie De Amershof, Snouckaertlaan 11

Dalum A$dstip zaterdag 21 iuni2008 om 15.30 uur

$nloop vanaf 15.00 uur)

hor moor lnÍomdo rromr Gur&t oD ttrtïilutm
daus m51250{m olWomrdnrQplffit r{

ZIENIilGE]I
R IIE WIJK?

SP.



r R00Il
Opdonderdag 22 meiil. hoeft een clubjeactieve ROOD{eden

eon bezoek gebracht aan het Soesterkwartier. Via de tGm-
gtoep was er een veaoek gekomen orn aandacht te geven

aan de ppbÍsmaiiek van de jongeren in het Soes{erkwartier.

De jongeren willen graag een eigen 'hangplek' maar het lijkt

maar niet te ful'lken om deze plannen om te laten zetten in

daden. ROOD heeft een bezoek gebracht aan het jongeren-

centrum van het Soestert<uartbr.De Reset. Hier kunnen jon-

geren elke dag zo maar binnen lopen. Op bepaalde tijden en

dagen zijn er activiteiten voor bepaakle doelgroapen. \Írcr de

zogenaamde 'oudore jongeren' is het jongerencentrum niet

meer de aangewezon plek om le zin. Dit zijn jongeren van

ongeveor 18 jaar en ouder. Zij hangen mnd op de Noorder-

wierweg. Dit willen zij graag op een vaste plek waarbii de

eventuele overlast zo klein mogrelijk is, Deze groep heeft alwel
contact met de gernerrte en jongerenwerkers en hun wensen

konbaar gemaakt. Dit he€ft geleid tot een vmtbalkooÍop de
Tulpstraat. Deze is echtar na 5 jaar verdwenen. Nu wordt de
jongeren steds beloofd dat zij op het aan te leggen Cruijff

Court terecfït kunnen. De jongeren wacfrten inmiddels al ruim

2 jaar op dÍt Court" De aanleg van dit Court wordt door allerlei
juridische prccedures steeds uitgesteld.

Na dit bazoek heefi ROOD het plan opgevat om de dekken
voor'tngeren binnen Anrersfoort te gaan irventarisersn en

aan de jongeren te vragen waar zij behoefte aan hebben.
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Vanuit de fractie is deze maand weinig nieuws te melden,

Tijdens de raadwergadering van 27 meill. is Frits Schoen-

maker teruggetrcden als raadslid. Hii wordt vervangen door

Gert Groeneveld. Frits blffi nog wel aan de fractie verbonden

als buitengeuvoon fractiemedewerkar.

Daarnaast is het beleidskader WMO door de gemeenteraad

vastgesteld. De SP fractie was tegen het beleidskader omdat

de gemeenle te \Ëel uitgaat van ds eigen verantwoordeÍijk-

held van de burger, tonr$l de doelgroep juist - roornamelíjk -

bestaat uit ]<wetsbare burgers. Helaas stond de fractie alleen

en werd hst bolë{dskadsr aangenomen.

lbor meor fracilqrloum klflr op da wutclb oÍ nsem
coilrcf op nEtoonrmde fracilolodon,
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Hoewel het nog heel ver weg lijH, staan de gemeeniarer-

kiezingen zo weer \roor de dq;r. Gelet op het landd$ke succes

van de SB gaat SP Amersfoort er vanuit dat s in Amersfoort

een grool aantal raadsleden bijzalkomen. Om goedbeslagen

ton íis te komen írs het van belang dat raadsleden degeliik ziin

voorbereid op hun takan. Daarom roept het bestuur van SF

Amersfoort nu aleen ieder op db zbh kandldaat wilstellen

voor hel gemmrrteraadlidmaatscfiap, zich te maldan bíj hei

bestuur. ledereen is welkom, maar niel iedereen kan zom-

aar in de gemeenteraad plaatsnemon namens de SP. Naast

begele{ding vanu'rt de huidige fractie zal er ook moeten wo(don

deelgenomen aan een landel[k gmrganiseerde opbiding voor.

toekomstige raadsleden. Dat kosttíjd en daarom zijn we nu al

op zoek naar lod<omstbe raadsleden.
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