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PUDA pikt symBathiel« idee SP
Ttidens de laatste raadsvergadering

bleek de amersfoortse PvdA eindelijk

échte syrnpathie te koesteren voor
een goed ideevan onze raadsfractie.
Bets Beltman, -al jaren bekend en

geroemd om haar spaarzucht binnen

de afdeling en raadsfractie- trachtte

_,1 overgeschoten rniljoen euro apart

te zetten voor de sociale reserve. (Dit

deed zij door het indienen van een

amendement). De PvdA zegt aljaren dit

een sympathiek idee te vinden, maar...
juist: Men steunt het nooit! Nu men in

de amersfoortse oppositie is beland

vind men dit zo sympathiek dat men er

(bijna) vandoor ging met de door Bets

geleverde amendement tekst en deze

met een paar kleine wijzígingen zelf wil-

de indienen ... Ook in het amersÍoortse

moeten ze hebben gedacht, no guts,

no gloryl Ramon Smits Alvarez (Raads-

lid PvdA) twitterde notabene vrolijk:

"De fudA komt met voorstel om 1 mil-

joen euri in een nieuw sociaal fonds te

stoppen. De SP was iets eerder met

ongeveer het zelfde idee!"

Als je zo nieuws moet maken... de SP is

aljaren eerder mei goede ideeën!
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DE §TAÏE]{IIERKIHZIHGEI{ KOMEN ERAAI{
Maar eerst.. de kamerverkiezingen!

Onze Emile wint aan bekendheid en

de §P staat er in de peilingen van de

nieuwssite nu.nl betervoordan bij de

Hond en co.

Zoals Jan M. zei over Emile,in een in-

terview op radio 1: Hij is zo bekend dat

iedereen weet te zeggen dat hij niet zo

bekend is. Hebben jullie de verkiezings-

posters al voor de ramen hangen?

Makelaarsborden met "de grote

schoonmaak" op de pui geplakt? Ze

zijn af te halen na een belletje aan de

redactie (op is opl)

En voor de staten verkiezingen: kijk op

de achterzijde van dít inlegvel.
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De §P in de provincie Utrecht is op zoek naar enthousi-

aste kandidaten voor de provinciale staten. De provincÍe

bepaalt voor een groot gedeelte de ruimteliike orden-

ing, maar ook bijvoorbeeld milieu en de jeugdzorg val-

len onder haar verantwoodeliikheid. Dit vergt mensen

die niet alleen echte dossiertijgers ziin, maar vooral

ook vertegenwoordigers die creatieve manieren weten

t6 verzinnen om zichtbaar te maken wat de SP doet in

deze niet altijd even zichtbare bestuurslaag.

SP-leden die zichzetf geschikt achten als Statenlid voor de SP

in de provincie Utrecht kunnen zich vóór 30 juni 2010 melden

via gammeren@xs4all.nl. Kandidaten worden verzocht om hun

kandidaatstelling duidelijk te motiveren en een indicatie aan te

geven voor welke plaats op de l'ljst men zich kandideert,

rrilat verwachten we van Statenleden?
- Een loyaal lid z'rjn, de ideologie onderschrijven en voldoen

aan de afdrachtregeling ;

- Een enthousiaste vertegenwoordiger van het gedachten-

goed van de SB die in staat is uiting te geven aan de over-

tuiging dat er 'geen fractiezonder actie' mogelijk is.

- Ervaring te hebben ín het actief zijn als SP lid; ervaring met

actie- en fractiewerk bínnen de SP is een aanbeveling;

-Een hoog abstractieniveau aankunnen, uitgangspunten

concreet kunnen vertalen;

- Lef hebben om af te wijken; zelf initiatieven te nemen,

bij-voorbeeld tot werkbezoeken, contacten leggen met in-

woners en organisaties.

- Aanspreekpunt zijn voor burgers en belangengroepen,

communicatief sterk zowel verbaal als schriftelijk;

- Bereid om gedurende ten minste vier jaar ongeveer één

dag in de week tijd te investeren; de mogelijkheid te hebben

om op een vaste dag in de week (maandag)deelte kunnen

nemen aan Staten-, commissie- en Íractievergaderingeni*,

- Deelname aan opleidingstraject Provinciale Politiek @es

zaterdagen, periode september-oktober).

Voor meer informaiie: Nicole van Gemert,

03027 1 2407 / 0623325970
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De grote schoonmaak is hegonnen!
25 mei j.l. is de aftrap tot de grote schoonmaak van Den

Haag begonnen, Vanmorgen was onze Amersfoortse SP al

vroeg uit te veren en stond om 7 uur sponzen voor de grote

schoonmaak uit te delen.

Er zijn op Arrrersfoort CS meer dan '1 '100 sponzen uitgedeeld,

met bijbehorende informatie van Emile over de maatregelen

die de SP voortstaat om tot een beter en socialer Nederland te

komen. Gehaast oÍ niet, de meeste reizigers hadden zeker in-

teresse voor de sponzenactie, en voor de inÍormatie. Eenmaal

lekker op dreef gekomen,zijn we's middags doorgegaan aan

de fabriekspoort van Polynorm in Bunschoten-Spakenburg,

tijdens het wisselen van de ploegendienst.

Ook hier was veel animo voor sponzen en de grol_,
schoonmaak, maar ook voor de Zo-krant en de Solidair krant

die door onze mensen zijn uitgedeeld,

Een actie om snel te herhalen!
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