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DE HULPDIENST LAAT VAN
ZICH HOREN
Het aÍgelopen paar maanden heeft de
hulpdienst van de SP gemerkt dat het aantal
hulpvragen behoorlijk terug liep, terwijl er wel

van alle kanten signalen zijn dat er in de
Amersfoortse samenleving toch de nodige
problemen spelen. Hoe kon het dan dat de
hulpdienst daar niet meer van merkte? Na wat
onderzoek te hebben gedaan bleek dat de
bekendheid van de hulpdienst van de SP niet
heel erg groot is. Reden genoeg voor de
hulpdienst om een "mediaoffensieÍ" te starten.

De hulpdienst gaat naar buiten treden!
Binnenkort zullen er onder andere in de

diverse buurthuizen posters

worden

opgehangen waarmee op het bestaan van de
hulpdienst wordt gewezen. Voor een partij als
de SP is het van belang om te weten wat er
speelt onder de bevolking en een methode om

te komen is direct contact te
hebben met de bevolking. De hulpdienst speelt
daarin ook een belangrijke rol. De hulpdienst is
er in eerste instantie natuurlijk voor bedoeld
om mensen met problemen te helpen, waarbij
de functie van de hulpdienst vooral een
verwijzende is. Daarnaast worden de
hulpvragen geïnventariseerd en kunnen er op
die manier knelpunten in wet- en regelgeving
worden gesignaleerd. Vervolgens kunnen deze
misstanden lokaal en/oÍ landelijk op de
politieke agenda worden gezet. Gelet op deze
signalerende functie is de hulpdienst
uitdrukkelijk niet alleen bedoeld als service
voor SP-leden. ledereen met een hulpvraag,
bijvoorbeeld op het gebied van huur of
uitkering, kan gratis bij de hulpdienst terecht.
De hulpdienst van de SP is elke woensdag
vanaÍ 19.30 uur tot en met 21.00 uur
telefonisch bereikbaar op teleÍoonnummer 06daar achter

20284553.
De hulpdienst heeÍt ook een eigen emailadres
sphulpdienstamersÍoort@tomaatnet.nl. Zo is
de hulpdienst 24 uur per dag en 7 dagen in de
week voor iedereen bereikbaar. Aan alle leden
de oproep om in de eigen omgeving vrienden,
Íamilie en collega's te wijzen op het bestaan
van de hulpdienst. Op die manier kan de SP
nog beter worden geïnformeerd over wat er

speelt onder de Amersfoortse bevolking en
kan de SP nog beter de belangen behartigen
van degenen die dat het hardst nodig hebben.

oplage 520 stuks

http:l/amersfoort.sp. nl

SUCCESVOLLE

AVOND
NIEUWE & ACTIEVE LEDEN

Op woensdag 25 april jl. had het bestuur een
bijeenkomst georganiseerd voor nieuwe en/oÍ
actieve leden om kennis te maken, ervaringen
uit te wisselen en nieuwe ideeën op te doen.

Deze avond werd door zo'n

40

mensen

bezocht en is daarmee een succes te noemen

en zeker voor herhaling vatbaar! De

leden

hebben verdeeld in groepjes gesproken over
problemen in hun wijk en hoe deze aangepakt
zouden kunnen worden.

Dit heeÍt geresulteerd in een aantal goede
ideeën, daadwerkelijke acties en in ieder geval
veel nieuwe contacten. Het bestuur roept alle
leden op die zich namens de SP willen
inzetten voor hun wijk zich bij het bestuur aan
te melden!
Voor meer informatie: Anya Wiersma
1

06-

5058596

Het was 25 april nog lang gezellig op het terras
van de Rooie Cent (Íoto: M. Veenbrink)

Maandag 11 juni a.s. zal de SP AmersÍoort

samen met Rood weer een politiek café
organiseren. De avond zal in het teken staan
van de oorlog in lrak. Er is onder meer een
vooraanstaande SP'er uitgenodigd die
werkzaam is bij de Tweede Kamerfractie. De

avond begint om 20:30 uur en vanaÍ 20:00 uur
bent u van harte welkom. Dit alles zal
plaatsvinden in café de Rooie cent, aan de
Hooglandseweg Zuid 34a te AmersÍoort (naast
het meridiaantunneltje).

Nadere informatie: Gerben van Veen 06-

SP.

3826321
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NIEUWS UIT LEUSDEN

FRACTIE NIEUWS

Ponliin: een Leusdens SP lid heeft op 25 april

Asbestaffaire: Begin april heeft de SP Íractie
gevraagd om onderzoek naar de aanwezigheid

jl., de inÍormatiebijeenkomst over reactivering
van de Ponlijn bijgewoond. De spoorlijn loopt
van AmersÍoort naar Veenendaal. Het tracé is
20 km lang. Er hoeft echter maar 6 km spoor te

worden aangelegd. De

gemeenten
Veenendaal en Rhenen hebben met algemene
stemmen een motie ten gunste van
reactivering aangenomen. ln AmersÍoort is dit
onderwerp in de raad nauwelijks aan de orde
geweest. ln Leusden kan bij de

spoorwegovergang PON een halte komen. De
totale kosten zullen ongeveer 20 tot 40 miljoen

euro bedragen. De firma Pon staat positieÍ
tegenover reactivering en wil zelfs gedeeltelijk
meebetalen. Verder is uit onderzoek gebleken
dat het milieu er niet onder zal lijden, maar er
juist beter van wordt. Onbekend is nog wat er
in het 'coalitieakkoord' van de Provincie
Utrecht wordt opgenomen. Het CDA en een
merendeel van de PvdA zijn voor. De VVD
heeÍt zich nog niet uitgesproken. Op 19 april jl.,
is er n.a.v. de ingediende bezwaarschriften
(onder andere door SP Amersfoort en SP
Werkgroep Leusden) een hoorzitting geweest.
De uitspraak wordt medio mei verwacht. Wordt
dus nog vervolgd!

Handtekeninqenactie lrak: zaterdag 5 mei,
Bevrijdingsdag, hielden 5 SP' ers in
winkelcentrum De HamershoÍ in Leusden de
handtekeningenactie voor een parlementair

onderzoek lrak. Ondanks dat

het

Bevrijdingsdag was, tekenden slechls weinig
Leusdenaren. Wel spraken veel Leusdenaren
de SP'ers aan op het feit dat de SP mee had

moeten regeren. Veel SP stemmers lieten
weten teleurgesteld te zijn in Jan Marijnissen.
De meeste mensen waren helaas niet bereid
te luisteren naar hoe het daadwerkelijk zit.
Gelukkig heeÍt een en ander (nog) niet geleid
tot opzegging van het lidmaatschap.

Nadere inÍormatie: Arlette van Eijseren 0642895394

van asbest in openbare gebouwen van
Amersfoort. Het college heeft inmiddels
besloten om een quickscan uit te laten voeren
op een aantal gebouwen in gemeentelijk
eigendom en variërend in bouwjaar.

Locale omroep: de soap rondom de locale
nu eindelijk een uitkomst

omroep heeft

gekregen. Een uitkomst waar de SP fractie erg
blij mee is. ln eerste instantie was de gehele

gemeenteraad, op de SP [d, voor een
samenwerking tussen omroep AmersÍood en
RTV Utrecht. De SP heeft echter met succes
gehamerd op de grote - met name Íinanciële -

consequenties die

een

dergelijke

samenwerking met zich mee zou brengen.
Uiteindelijk heeft zich een meerderheid achter
de SP fractie geschaard en is er gekozen voor
Eemstad als locale omroep. Voor meer
informatie: Bets Beltman 06-41638691
Bosbod eerder open: de fractie van de SP
heeft met succes getracht om het Bosbad
eerderte openen dan 13 mei. ,,Het is al
dagenlang mooi weer en het blijft nog wel even
zo. Door het Bosbad eerder te openen maak
je de mensen, die de komende niet op
vakantie gaan, blij en een vervroegde
openstelling brengt ook al eerder geld in het
laatje (uiteraard worden er ook extra kosten
gemaakt)." Raadslid Frits Schoenmaker heeft
met wethouder Kruyt daarover gesproken en
die was het met de SP eens dat het Bosbad

eerder open zou moeten. Schoenmaker:
,,Maar de wethouder gaat er niet over. De
SRO beslist uiteindelijk. De wethouder heeft

toegezegd dat hij zijn ambtenaren zou vragen
daarin actie te ondernemen richting de SRO."
De SP heeÍt ook de SRO direct benaderd om
het Bosbad zo snel mogelijk te openen en met

succes: hel Bosbad is op woensdag 2 mei
opgegaan. Voor meer inÍormatie kunt u terecht
bij Anya Wiersma 06-15058596.
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