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Fractienieuws:

Veel publiek was er tijdens de raadsvergadering van 2 juni jl. De reden was dat er

zou worden gedebateerd over de komst van de golfbaan in Hoogland-west' Veel

mensen haddén gehoor gegeven aan de oproep van de SP Amersfoort om aanwezig

te zijn op de pubtieXe tribune. Ook een aantal sprekers hebben (mede) namens de

Sp Íret standpunt van de SP fractie onderschreven. Hoewel een aantal politieke

partijen het siandpunt blijft innemen dat de komst van de golfbaan een wenselijke

ontwikkeling is, blijft de SP het standpunt verkondigen van vele verontruste

HooglandeÉ (en ovórige Amersfoorters met een groen hart). De fractie vraagt zich af
of hót niet tijd wordt àat ook de rest van de gemeenteraad eens luistert naar de
geluiden van de bewoners van Amersfoort. Naast verbaal tegengeluid werd het

étandpunt van de SP fractie ondersteund door het geluid van circa duizend door de

gemeenteraad rollende golfballetjes die door Amersfoorters die tegen de komst van

àe golfbaan z'tjn, Oe afgelopen periode zijn voorzien van een handtekening. Wordt

vervolgd.

Voor meer fractienieuws kijk op de website van SP Amersfoort.

Politiek Café

Helaas is het op 7 juni 2009 geplande politiek cafe wegens omstandigheden..niet

doorgegaan. lnmiddels hebben we samen met de lokale WD (!) een nieuw politiek

cate-geórganiseerd. Dit zal plaats vinden op zondag 5 juli vanal l5:00 uur. De locatie

is o[ dit moment nog niet helemaal zeker maar zal waarschijnlijk De Kamers in
Vathorst zijn. Het ondérwerp "de kredietcrisis leidt tot nieuwe vogelaarwijken". nodigt

uit tot een prikkelend debat waarbij het verschil van ideeen tussen de SP en de WD
tot volle uiting komt. Dus iedereen die het weleens leuk vindt om met een WD-er de
gevolgen van de kredietcrisis en de oplossingen te bediscussieren is van harte

welkom. Voor meer informatie over exacte tijd en locatie, kijk even op de website'

Rood:
Ben je jong en wilje actief worden
binnen de jongerenafdeling van de
SP: ROOD? Neem contact oP met:
Marc Smits (06) 34 76 89 80
roodamelsfgort@sp.nl

SP.



Europese Vqrkiezinqen 4 iuni 2009

Helaas heeft SP Amersfoort stemmen verloren tijdens de afgelopen Europese
verkiezingen, gelukkig is het landelijk wel succesvol geweest. Voor SP Amersfoort is

het in ieder geval een goede test geweest. De komende gemeenteraadsverkiezingen
zullen we met veel publiciteit de SP onder de aandacht van de kiezers moeten
brengen. Wilje meehelpen, meld je dan aan bii het bestuur.

Hulpdienst:
Het afgelopen jaar heeft de Hulpdienst van de SP een slapend bestaan gehad. Zoals
tijdens de laatste ALV is besproken zal daar verandering in komen. Frans Weijzen,
Pierre van Schoneveld en Nathalie Hos hebben de handschoen weer opgepakt en
zijn druk bezig met een "doorstart" van de hulpdienst. Hulpdienst is niet alleen in het
leven geroepen om (uridische) vragen op te lossen maar heeft ook als doel om

misstanden in Amersfoort op te sporen en vervolgens door onze fractie in de
gemeenteraad aan de orde te stellen. De hulpdienst nodigt dan ook iedereen uit om

met vragen, problemen en opmerkelijke zaken direct contact op te nemen met de
Hulpdienst. Mail hiervoor met de hulpdienst via
sphulpdienstamersfoqrt@tomaatnet.nl of via de website van SP Amersfoort. Je kan
natuurlijk ook contact opnemen met de hierboven genoemde mensen.

Oproep:

Maart 2010 kornt steeds dichterbij dus is er veel werk aan de winkel voor het
campagneteam voor de gemeenteraadsverkiezingen. Wil jij met een gemotiveerd
team meehelpen om de verkiezingen van 2010 voor de SP weer tot een groot succes
te maken, meld je dan nu aan! Wil je niet alleen de handen uit de mouwen steken
voor de mmpagne maar je ook verdienstelijk maken in de gemeenteraad? Meld je
dan ook aan voor een sollicitatiegesprek met de kandidatencommissie. Neem contact
op met Nathalie Hos o6-51979913 of nathalieh-os@hotmail.com.t-


