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Fractie nieuws

Midland Parc
De fractie van de SP yeróaast zich al een
aantal jaren over de gang van zaken rond de
camping op Midland Parc. ln 2004 is door de
gemeente een kort geding aangespannen en
werd Midland Parc gedwongen de camping
open te stellen. ln 2005 bleef de camping dicht
en ondernam de gemeente geen actie. Op 1

juni van dat jaar is daarom een raadsbrede
motie aangenomen, waarin het college is
opgedragen toe te zien op de naleving van de
afspraken met de gemeente Amersfoort inzake
de opstelling van de camping op Midland Parc.
lnmiddels zijn we weer een jaar verder en is de
camping wederom per 1 meiniet opengegaan.
Daarom sÍe/f de SP fractie schriftelijke vragen
over het hoe en waarom, aan het college
Contact: Frits Schoenmaker, tel nr. 033-
4650725 of 06 - 36109955 of mail:
sch oe n m a ke r(ö to m a at n et. n I

Hierbij ook een lijstje, wie als eersfe voor een
onderwerp aanspreekpunt inlvoor de SP -
fractie in de Raad.
Anya Wiercma: Veiligheid, zorg en welzijn,
bestuur en publieke dienstverlening, integratie.
Bets Beltman: Ondenuijs, cultuur, werk en
inkomen, bedrijfsvoering en financiën.
Frits Schoenmaker: Wijkontwikkeling en
Beheer op maat, groen-blauwe structuur,
economie en bereikbaarheid, toerisme, sport
en recreatie.
Geert Groeneveld: Ruimtelijke ordening en
wonen.

Veilig oversteken
De actie bij de oversteekplaats op Het Masker
(Het Pluspunt - winkelcentrum Emiclaer),
slaagde ondanks, het koude weer en het
gebrek aan actievoerders onder de senioren
van Het Pluspunt.

ln 2 uur tijd haalden we ruim 100
handtekeningen op. Op een enkeling na, is
iedereen de mening toegedaan dat het een
heel onveilige oversteekplaats is. Niet alleen
omdat er geen zebrapad ligt, maar ook omdat
het onovezichtelijk is, zeker als er een
vrachtwagen aan het lossen is.
Dinsdag 23 meizullen de handtekeningen
overhandigd worden aan wethouder
Luchtenveld, dit gebeurd om 18.45 in de
Ronde op het stadhuis in Amersfoort.
Contact: Frits Schoenmaker, tel nr. 033-
4650725 of 06 - 36109955 of mail:
sch oe n m a ke r@ to m a at n et. n I

Herhaalde oproep!
Vriendelijk doch dringend verzoek, om
wanneer je srndsyè lid geworden bent,
verhu isd benU ander telefoonnummer/
mailadres gekregen hebt, dit door te geven
aan de administratie van de SP landelijk:
administratie@sp.nl
Deze oproep, omdat er nogal wat gegevens in
het adresbestand niet (meer)blijken te kloppen.
Wilje op de hoogte blijven van SP activiteiten,
draag dan je steentje bij door ervoor te zorgen
dat we je goed kunnen informeren.
Contact: Nel G roenendijk, tel. n r. 06-1 03 57 498
of mail : cherrvtomaatie(Ao mail. com

ROOD AmersfooÉ komt naar je toe
deze zomer!
ROOD Amersfoort zal deze zomer in
samenwerking met de landelijke vereniging
ROOD een groot jongerenonderzoek doen.
ROOD zaltussen juni en augustus op
verschillende locaties zoveel mogelijk
enquëtes onder veertien - tot achttienjarige
Amersfoorters afnemen. Doel is om erachter te
komen waar jongeren in Amersfoort tegenaan
lopen en wat ze er zeli aan willen doen.
Nieuwsgierig naar meer over ROOD? Neem
dan contact op met Michelvan Dijk, tel nr. 06-
2841 9425 of mail: roodamersfoort@sp. n I

Ledenvergadering
De Ledenvergadering had een mooie opkomst,
zo'n 40leden kwamen ondanks het heerlijke
weer vergaderen. Er waren leden uit alle
categorieën;jongeren en senioren, oude - en
nieuwe leden, mobiele en minder mobielen, uit
SoesU Soesterberg, Leusden, Bunschoten en
Amersfoort. Kortom; een mooie afspiegeling
van onze SP afdeling. Nel Groenendijk is in de
vergadering gekozen tot afdelingsvoorzitter
van de SP Amersfoort (e.o) met 37 stemmen
vóór en 2 onthoudingen.



Er waren geen tegenstemmers.
Na de pauze werd er een kort verhaal verteld,
waarna gesproken werd over het verschil
tussen organ isatorische en i n houdel ij ke zaken.
Daarna ging men in kleine groepen met elkaar
aan de slag om op serieuze of ludieke wijze
een actie te beoordelen/ uit te zetten.

Onderwerpen waren o.a.; openbaar vervoer,
binnenstedelijke vernieuwing,
jongerenhuisvesting. Eerst werd er over
gesproken en daarna moest het plan
gepresenteerd worden. ln de groep verkeer
werden hele leuke spandoek teksten bedacht,
zoals; "waar ben je mee bezig, weer in zo'n
file?". ln de groep jongerenhuisvesting wilden
ze de Raadszaal met space - boxen vullen. Dit
omdat dezaal toch vaker leeg is dan vol.
Kortom; erwerd niet alleen vergaderd, maar
ook actief gewerkt en gelachen.
Contact: Nel G roenendijk, tel. n r. 06-1 0357 49 I
of m a il : che rrvtomaatie@ o m ail. com

Regioconferentie
Vrijdag 12 mei was er de regio conferentie.
Wim van Gammeren stond kandidaat voor de
functie van regio bestuurder. De regio zat
namelijk al een tijdje zonder regiobestuurder.
De regiobestuurder vertegenwoordigt
meerdere afdelingen in de landelijke SP. Wim
bleek de enige kandidaat te zijn voor de functie
en werd gekozen met een ruime meerderheid,
1 onthouding, geen tegenstemmers.

En natuurlijke de hartelijke felicitaties, ook
namens onze afdeling.
Verder werd er gediscussieerd over deelname
door de SP in de BRU. De BRU is net een

soort van bestuur, als regio Eemland. De BRU
heeft Utrecht als hoofdgemeente en regio
Eemland heeft Amersfoort als hoofdgemeente.
Dit zijn ondemocratische bestuurslagen tussen
gemeente en provincie in. Vooralsnog was het
merendeelvan de aanwezigen van mening dat
de SP erin moet blijven al is het als gemuil-
korfde waakhond, met een scherp gehoor.
Na de pauze werd er gesproken over de
regionale sociale dienst. Dit is iets dat binnen
de afdeling wel, maar binnen Amersfoort niet
aan de orde is. Hier kan ik verder geen verslag
van doen, omdat ik daar niet meer bij was.
Contact: Nel G roenendijk, tel. nr. 06-1 0357 498
of m a il : ch e rnlo m aatie@ o m a i l. com

SoesU Soesterberg
Kerngroep Soest heeft inmiddels een mooie
folder gecreëerd. De kerngroepleden hebben
diverse cursussen gedaan, en gaan met groot
enthousiasme door. Ook voor SP leden in
Soest en Soesterberg geld: alle kleine beetjes
helpen om te kunnen groeien.
Draag daarom naar inzet en vermogen uw
steentje bij, om de Kerngroep actief te laten
leven in uw omgeving.
Contact: Els Leertouwer, 03*60201 1 3 of
m ai I : e. le e rto uwe r@x m sn et. n I

Hulpdienst
De hulpdienst wordt steeds beter bekend, de
hulpvragen nemen dan ook toe. Om die
hulpvragen zo goed mogelijk te behandelen,
blijft de Hulpdienst op zoek naar mensen die
mee willen werken of hun specialiteiten aan
willen bieden.
Contactz Pierre Schooneveld, tel nr.033-
4890529, of Carolien Dijkhof, tel nr. 033-
4621825

Space-öox
ls dat nu een poging van de gemeente om de
jongeren klein te houden? Of willen ze hen
voorbereiden op de toekomst; leven in een
doos? (nadenkeftje van Nel)

Op de Agenda.....

23 mei- handtekeningen Veilig oversteken
27 mei - Kraam Neptunesplein
8 juni -- Nieuwe leden bijeenkomst
í2 juni -- Bestuur en fractievergadering
14 juni - deadline kopy inlegvel
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