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Van de fractie

Gehand ica pte nvoo rzien i n gen
Op de voorzieningen voor gehandicapten
wordt in AmersÍoort erg bezuinigd. Een voor-
stel van b en w om 1 miljoen te bezuinigen op
het vervoer dreigde zonder discussie door de
raad te worden aangenomen. Met veel tegen-
zin gaÍ de raad de SP toestemming om een
aantal moties in te dienen tegen deze bezui-
nigingen. Bets daagde de overige fracties uit
tot stellingnamen, maar vrijwel niemand nam
het woord. Alle moties werden verworpen,
alleen Leefbaar Amersfoort steunde ons. De
SP stemde als enige tegen de verordening
voozien ingen gehandicapten.
Contact: Bets Beltman

Verhuizing woonwagens
ln een levendig debat dwong SP fractie-
voozitter Wirn van Gammeren de wethouder
het plan voor de Middelhoefseweg bij
Birkhoven Bokkeduinen terug te nemen. 12
woonwagens zouden van De Birkt moeten
verhuizen naar de Middelhoefseweg. Een en
ander zou 1.800.000 Euro kosten. De bewo-
ners zelf willen het liefst blijven zitten. Een
motie hierover van die strekking van de SP en
Leefbaar Amersfoort werd helaas niet
voldoende ondersteund.
Contact Wim van Gammeren

Tevreden met de SWA?
Zoals velen weten stond de SWA voor een
faillissement. 1,2 miljoen gemeenschapsgeld
werd besteed om de SWA te redden. De
rekenkamercommissie presenteerde een rap-
port waarin duidelijk het falen van de
Gemeente werd aangetoond. Wil een ieder
ons informeren als htll zij misstanden en/ of
bezuinigingen in het welzijnswerk tegenkomt.
Contact: Bets Beltman

Vathorst per fiets via binnenomroute
Voor de derde keer kwam de fietsroute
Vathorst-Emiclaer in de raad aan de orde.
Frits Schoenmaker stond voor de moeilijke
taak ons standpunt te verdedigen, terwijl vele
tientallen bewoners van de Boerderijkamer
protesteerden. Hij deed dit door eerlijk en
oprecht ons dilemma aan te tonen. Fietsen
bevorderen volgens ons raadsprogramma.
Begrip voor de bewoners die geen overlast
wensen. Uitleg dat de huidige variant weinig
Overlast zal geven, mits er regelmatige politie-
controle is, opdat er geen gebruik wordt ge-
maakt van het fietspad door brommers. Een

motie daarover werd door de SP ingediend.
Een andere motie van de PvdA, mede onder-
tekend door de SP, droeg het college op om
het groen dat verloren gaat door de aanleg
van het fietspad te compenseren. De moties
werden aangenomen, waardoor de SP bereid
was om voor de binnenom fietsroute te
stemmen. Een route die overigens langs de
rand van de woonwijk gaat.
Contact: Frits Schoenmaker

De biologische boer
Boer Kok, de bekende biologische boer in
Hoogland, heeft zijn winkel moeten sluiten.
Mede door tegenwerking vanuit de lokale en
regionale overheid zien ook de zonen van de
boer, het niet meer zitten om door te gaan met
de biologische boerderij. Wie wel eens op een
van de open dagen op de boerderij is geweest
weet hoe zorgvuldig er daar met de dieren en
de natuur wordt omgegaan. Een voorbeeld
voor de boerenstand. We bekijken samen met
anderen hoe we kunnen helpen. Tips zijn
welkom.
Contact: Wim van Gammeren

Sorry
Doordat er enige tijd zit tussen het aanleveren
van artikelen en de verspreiding komt het
soms voor dat aankondigingen van bijeen-
komsten of acties in het inlegvel staan die al
geweest zijn. We proberen dit zo snel mogelijk
te verbeteren!

Oproep voor groene blik
Frits Schoenmaker wil voor '15 juni graag
horen wat jullie van het groenonderhoud
vinden in Amersfoort. We zouden graag willen
weten wat jullie van de kwaliteit van het
onderhoud vinden?
Het onderhoud in Amersfoort wordt tot 2007
uitbesteed aan RWA. Er is een rapport
uitgebracht waarin de kwaliteit van het
onderhoud is ondezocht. Over verlenging van
het contract wordt nu nog geen besluit
genomen, maar de gemeenteraad kan naar
aanleiding van het rapport wel aanbevelingen
doen, om het onderhoud te verbeteren.
Contact Frits Schoenmaker

Gontact
Wil je iets meer weten of de fractie
ondersteunen. Mail anlersfoort@sp.nl of bel
met Bets Beltman, 4622907; Wim van
Gammeren, 4612003; Frits Schoenmaker,
4650725.



Stelling sociaal beleid boven werk.
Op de 1 mei bijeenkomst die georganiseerd
werd door Keer Het Tij, heeft Bets Beltman
van zich laten horen. Als spreker pleitte zij
voor een beschaafde maatschappij met een
goed sociaal vangnet. Waardoor mensen die
niet of met moeite kunnen werken door ziekte,
leeftijd, handicap of andere persoonlijke
omstandigheden toch een waardevolle plaats
kunnen innemen in deze maatschappij.
Gastspreekster: Femke Halsema vindt dat de
regering de gemeenten heeft opgezadeld met
een onmogelijke taak namelijk bezuinigingen,
èn een sociaal beleid voeren. Ondanks deze
stelling, verwoordde Bets het SP standpunt;
dat sociaal beleid altijd bovenaan moet staan.
Zi1 riep de PvdA en GroenLinks op om een
linkse coalitie te vormen, in plaats van de
rechtse bezuinigingspolitiek mede uit te voeren
op lokaalniveau. Contact Bets Beltman

Maatregelen bii hitte en droogte
De hittegolf van juli en augustus 2003 heeft
een aantal nieuwe feiten aan het licht
gebracht. De lessen die er te leren zijn moeten
snel in de prakijk gebracht worden. Dick is
bezige een lijst met maatregelen uit te werken
bij, extreme, hitte en/of droogte. Hulp is daarbij
welkom.
Contact: Dick Vestdijk 033-4631337 oÍ
dirksv@tomaatnet.nl

Opvraagbaar
Zaterdag 8 mei is er een boeiende
regiobijeenkomst geweest in Utrecht.
Verslag van het regio-overleg is voor
belangstellende, opvraagbaar.
Contact: Rikus Marring

Bijeenkomst Wet Werk en Bijstand
Uit de bijeenkomst van 15 april in het Klokhuys
die was georganiseerd door de SP trokken de
deelnemers aan het einde van de avond de
volgende conclusie. De nieuwe wet is helaas
een maatregel is die de economische situatie
van de gemeente allen op korte termijn, ten
goede komt. En niet de individuele situatie van
uitkeringsgerechtigden op lange termijn.
Contact: Brigitte

Bestuurslid Brigitte stelt zich voor
lk ben Brigitte, 30 jaar en secretaris van de SP
Amersfoort sinds oktober 2003. lk ben
overigens SP lid sinds 1998. Naast een zeer
trotse moeder te zijn, werk ik parttime als
doktersassistente. Dit is een goede
combinatie.

Op verzoek van het comité Van harte
Pardon, onderstaande inÍormatie.
ln Amersfoort dreigen 42 mensen uitgezet te
worden. Het grootste deel van deze mensen
(35) verblijft in het MC, 7 wonen elders. Door
uitzetting worden de basis mensenrechten van
deze groep geschonden. Een steungroep kan
er voor zorgen dat deze mensen in Amersfoort
de kansen krijgen die ze verdienen. De
steungroep kan opgedeeld worden in drie
subgroepen: een coördinatiegroep, een
contactgroep en een actiegroep.

Het is de bedoeling dat de subgroepen
onderling nauw samenwerken, maar ook op
eigen kracht alles in het werk stellen wat nodig
is om de situatie van betrokken asielzoekers te
verbeteren.

Bij al deze punten is het belangrijk dat er
wisselwerking is tussen alle betrokkenen en
dat er niets op naam van de asielzoeker wordt
gedaan. Deze zou later daar op afgerekend
kunnen worden. Uiteraard is elke bijdrage
vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Deze
vluchtelingen hebben nu hulp nodig, en daar
moeten ze op kunnen rekenen! ledere hulp is
welkom, hoe weinig of veel dan ook! ïevens
horen we graag alle suggesties en ervaringenl

Coördinatiegroep ('contact met de
buitenwereld')
Contacten onderhouden met de media, bv.
schrijven van opinie stukken, de gegevens
doorgeven aan "Het Gevolg"(van VON)
Contact onderhouden met de gemeenteraad,
burgem eester en wethouder
Contact onderhouden met de COA, proberen
data van uitzettingen uit te zoeken etc. ls het
nog veilig voor de asielzoekers om te gaan
stempelen?
Eventueel contact met advocaten e.d.,
juridisch advies inwinnen.
Eventueel zoeken van opvangplaatsen indien
mensen op straat komen te staan.

GeeÍ ie op!
We willen erg snel een avond beleggen
waarop we deze plannen willen bespreken met
de mensen die interesse hebben. Geef je op,
ook al ben je er het niet helemaal zeker van en
wilje gewoon meer weten. We laten je dan zo
snel mogelijk weten wanneer en waar we gaan
overleggen.
Contact Dilan Yesilgoz, Van Harte Pardon,
06 - 14 28 58 01; Dilanyesilgoz@yahoo.com


