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EU-Grondwet in AmersÍoort
De SP in Amersfoort zit niet stil als het gaat om
de EU-Grondwet. Zaterdag 23 april is het
winkelend publiek in Emiclaer geÏnformeerd
door leden van de SP, die met een kraam
duidelijk aanwezig waren in het winkelcentrum.
De flyers met de 10 redenen tegen de
Europese grondwet hadden veel
belangstelling. Naast informatie naar het
publiek toe, werd ook stevig discussie
gevoerd.
Daarnaast is de werkgroep Europa van de
afdeling Ílink bezig. Maandag 9 mei zal ze
controleren of de gemeente de Europese
grondwet ook daadwerkelijk beschikbaar stelt
aan haar burgers.
Daarnaast zal op zaterdag 28 mei middels een
kraam op de Varkensmarkt opnieuw contact
gezocht worden met de burgers.
Tot slot zullen huis aan huis minimaal 10.000
flyers bezorgd worden met informatie rondom
de Europese Grondwet. Meedoen? Meld je
svp bij NelGroenendiik,06-10357498 of mail:
makire@tomaatnet.nl

Van EU-Grondwet naar een Sociaal Europa
Op 1 juni 2005 wordt een referendum
gehouden, dan kan Nederland JA of NEE
zeggen tegen het Verdrag tot vaststelling
van een Grondwet voor EuroPa.
De Sociale Alliantie organiseert 4

bijeenkomsten onder de titel: Van EU-

Grondwet naar een Sociaal EuroPa'
De SP zet veel vraagtekens bij de EU

grondwet. Zie gJvrgff! Plaats en datum
van de bijeenkomst in AmersÍoort is dinsdag
17 meivan 10.00- 15.15 uur in De
Eenhoorn.
Overige vinden plaats op19 meite Rotterdam,
20 meite Eindhoven en 23 meite Zwolle.
Deelname aan de bijeenkomsten is gratis.
Programma van deze bijeenkomsten
Waarom de EU-Grondwet en wat staat daar
in? Welke voor- en tegenargumenten zijn er?

Daarna is er een debat over de EU-Grondwet
met vertegenwoordigers van politieke en
maatschappelijke organ isaties over de stel I ing

dat de EU-Grondwet een basis vormt om te
strijden voor een Europa dat socialer is en in
economisch opzicht rechtvaardiger.
Aanmelden bij ioke.kats@vc,fnv. nl

KnalÍeest
Donderdag 14 april heeft de afdeling tijdens
een feestelijke bijeenkomst het verkiezingsjaar

afgetrapt. Samen met ons 5O0e lid mw. Van
den Brink-Tjebbes hebben we een gezellige
avond gehad, waarop gelachen, gezongen en
gekletst werd in de Rooie Cent. Goed voor de
afdeling en haar (betrokken) leden.

Nieuws van uit de fractie
Op dinsdag 26 aprilj.l. werd er een besloten
vergadering gehouden van de Commissie
ECO over Vathorst. Door het college en het
vorige college zijn veelfouten gemaakt bij de
aanbesteding. Fouten die de gemeente en dus
de burgers veel geld kunnen gaan kosten. De
beslotenheid van de vergadering zou op
verzoek van het Ministerie van Binnenlandse
zaken zijn, aldus de motivering van voorzitter
Luchtenveld en wethouder Strengers. De SP
wilde dat er openbaar verantwoording werd
afgelegd en is weggelopen toen de meeste
fracties toch voor beslotenheid kozen.
Nu blijkt dat de uiteenzetting in de commissie
van Prof. Mr. Hebly van Houthoff Buruma
openbaar gemaakt is.
De SP heeft daarom de volqende vraoen
qesteld:
1. Wanneer en door wie van het ministerie van
Binnenlandsezaken is verzocht om de
vergadering van de commissie ECO besloten
te houden?
2. Kunt u aangeven welke motivering het
ministerie van Binnenlandse zaken heeft
gegeven voor haar verzoek tot beslotenheid
van de commissievergadering?
3. Waarom moest de uiteenzetting van Prof
Mr. Hebly eerst uitsluitend in de beslotenheid
plaatsvinden?
4. Waarom mag deze uiteenzetting nu welaan
de openbaarheid worden prijsgegeven?
5. Heeft het Ministerie van Binnenlandse
Zaken, dat volgens de wethouder had
aangedrongen op beslotenheid van de
vergadering, nu toestemming gegeven tot het
openbaar maken van de uiteenzetting van
Prof. Mr, Hebly?
Zo ja,metwelke motivering.Zo nee, waarom
is de geheimhouding van dit stuk nu
opgeheven, terwijl het oorspronkelijk kennelijk
geheim moest blijven?
6. ls er nog andere informatie verstrekt tijdens
de besloten vergadering waarvan het college
nu zou zeggen dat de geheimhouding
overbodig is?
7. Vindt het college niet dat er te snel naar het
middelvan beslotenheid van de vergadering is

gegrepen? lmmers de uiteenzetting van Prof.



Mr. Hebly bevat geen informatie die ook niet
op andere wijze verkregen had kunnen
worden.
Contact: Wim van Gammeren, tel. 4612642 of
m ai I : gam me re n @tomaatn et. n I

Harry van Bommel in Soest
Op 18 april organiseerde de werkgroep SoesV
Soesterberg een bijeenkomst met Harry van
Bommel. De bijeenkomst werd bijgewoond
door meer dan 50 Soestenaren in een
uitpuilende zaal in Soest. Mariëtte van den
Bank van de werkgroep SoesVSoesterberg
opende de avond door iedereen, en in het
bijzonder Harry van Bommel van harte welkom
te heten. Daarna stelde zij de leden van de
werkgroep voor.
Mariëtte schetste aan de hand van een
ingezonden brief het beeld van de stille
armoede in Soest. Door hoge huren, hoge
vaste lasten gecombineerd met werkloosheid,
gezondheidsproblemen en invaliditeit komen
mensen in de problemen en kunnen de eindjes
niet meer aan elkaar knopen.
Hoofdthema van de avond was: Wat kan de
SP betekenen in de lokale politiek van Soest
en wat is het belanq hiervan?
Harry van Bommel gaf middels een
beschrijving van de geschiedenis van de SP
aan wat en hoe dit vormgegeven kan worden.
Uitgangspunt van de SP: Er kan qeen fractie
ziin zonder actie. Acties mobiliseren de
gemeenschap. Door goede acties te houden
krijg je contact met de mensen, waarvoor je de
politieke vertegenwoordiging vormt. Dit vormt
de basis. Vergelijk het maar met een boom.
Zonder een goed wortelstelsel kan de boom
niet groeien en als de wortels te kort dan valt
hij bij de eerste de beste windstoot om. Er zijn
mensen die verwachten dat de SP aan de
komende raadsverkiezingen in Soest gaat
meedoen. Maar de SP wil doelen bereiken via
actie en daarna pas actie met fractie. Pas als
SoesV Soesterberg een stevige eigen afdeling
is, kan er nagedacht worden over het
meedoen aan raadsverkiezingen.
Na de pauze was er gelegenheid tot vragen
stellen aan Harry van Bommel.
Meer weten van de werkgroep Soest, zelf
actief worden, zell een misstand aankaarten?
De volgende acties van de werkgroep zijn om
in het kader van de Europese grondwet
aanwezig te zijn met een kraam op de markt in
Soest (26 mei) en Soesterberq (25 meil,
Contact: Rikus Marring,033-4808632 of mail:
ri kus. marri nq @to maatn et. n I

1s" Lustrumviering SP Ouderen platform
Op 18 juni a.s viert het ouderen platform haar
1"'" lustrum. Dit feest zal geheel in het teken
staan van wonen en welzijn voor Ouderen en

gehouden worden op een unieke locatie, n.l.:
Ouwehands Dierenpark te Rhenen
Een zeer gevarieerd programma zal de
aanwezigen worden geboden, zoals sprekers,
zangers, een forum en ook vanuit de zaal kan
er mee gediscussieerd worden. Naast een
feestelijke ontvangst met koffie en cake, zal er
s'middags een prima lunch geserueerd
worden. Tevens zal de gelegenheid geboden
worden om de dierentuin te bezichtigen en een
versnapering te nuttigen.
Actieve SP ouderen worden uitgenodigd om
deze dag mee te vieren.
Aanmelden kan tot'l juni a.s. rechtstreeks bij
Ouderen@sp.nl , of bij SP Ouderenplatform,
p/a Leliestraat 26, 6101 Lï Echt, met
vermelding van naam, adres en woonplaats,
i.v.m. het toezenden van toegangskaarten en
programma. Er is slechts plaats voor 250
personen. Gezien de hoge kosten verbonden
aan dit feest, wordt een bijdrage van 10 euro
p.p. gevraagd.

Verkiezingen gemeenteraad maart 2006
lnmiddels wordt door de afdeling gepraat,
geïnformeerd, geschoold en voorbereid op de
komende gemeenteraadsverkiezing. De eerste
gespreksronden zijn achter de rug.
Helaas hebben een paar kandidaten zich terug
moeten trekken wegens ziekte/ privé
omstandigheden. Wij wensen hen beterschap.
De 2" groep kandidaten is aangemeld voor de
cursus Lokale Politiek. De Verkiezings-
commissie is inmiddels uitgebreid met
Alejandra Slutzky en Frans Weijzen.
Contact: Nel Groenendijk, 06-1 0357498 of
mai I : maki re@tomaatnet. nl

Woningen Jeruzalem en Jericho
De gemeente wil plannen ontwikkelen voor de
woningen in de wijk Jeruzalem en Jericho. De
werkgroep huisvesting van de SP organiseert
momenteeleen enquéte onder de bewoners
over wat zij zouden willen. Wordt vervolgd.
Contact: Geert Groeneveld 033-4617860 of
m ai I : q eert. qroeneve I d @wxs. n I

Oproep
Bemensing gevraagd voor de diverse kramen
(zie agenda). Opgeven bij: NelGroenendijk, tel
06-1 0357498 of mail: makire@tomaatnet.nl

Agenda
23 mei: Vergadering bestuur SP A'foort
25 mei: SP kraam op markt in Soesterberg
26 mei: SP kraam op markt in Soest
28 mei: SP kraam op Varkensmarkt A'foort
28 mei: landelijk congres in Nijmegen

4 juni: SP kraam op Leusderweg (t.h.v. AH)
I juni: Vergadering werkgroep Soest

20 iuni: bestuur SP A'foort


