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SP lid Theeeie §cheafÍer uit Leusden maakte zich al op
23 ianuari van dit jaar zich vreselijk boos over het kap-
pen van gezonde elzenbomen voor haar deur op de
IUeerdenburg. Do rcden voor het kappen was, volgens
de gomeente leu$en, dat een ele niet thuie hoort in
een riitie linden.

Eind februari zijn de bewoners van de Weerdenburg niet

meer BOOS maar WOEDENDT De daar al 25 iaar aanwezige
krentenbomen zijn door de gemeente tot de grond toe afge-
zaagd. Volgens de gemeente heeft een bewoner geklaagd

dat takken kassen maakten op auto's. Een spontane
handtekeníngenaclie heefi geresulteerd in een gesprek met
de gemeente en de buurtbawoners. Bij dit gesprek is ook een

lid van de SP-werkgroep Leusden aanwezig gewëest. Op
deze avond schermde de ambtenaar met het gegeven dat
er in november 2OOT een avond was gèorganiseerd over het
groen-(lees snoei)beleid. Op deze avond waren maarl 7 van de

circa 290@ leusdenaren aanwezig. De ambtenaar moest toe-
geven dat een eenroudige melding in de gemeenteberichten

niet het garensle effect hesft gehad.

De bijeenkomst heeft mhtor wel effect gehad, Het phn voor

herbeplanting, zoals ingediend door de banroners, Ls aanvaad
en op kort termiin uitgelrcard. Hiermee is vastgesteld dat Aktie
door bewonars resultaat oplerrert.

lm§ ilast
De gemeente Leusden en afdeling groenbeleid zijn naarstig op
zoek naar een plek voor een UMTS masi van 25 meta hoog.
Als het aan Vodafone lag, zou deze mast nabij de liniedíjk in
de groensirook tusson Alandsbeek en l-angebeek kornen. Na
handtekeningenacties door bewoners is van Flaatsing in deze
groenstrook afgezbn. De werkgroep Leusden bffi alert voor
wat betrefi de nieuwe rnogelijke locatie van de UMTS masi.
Maar ook hier geldt weer dat Aktie door bewoners resultaat

opleruertl

REIT IIE PO§TBODEI
Op vrijdag 2 meijl. waren 6 SPleden uit Amersfoort al vroeg

bij het TNT-verdeelcenlrum bijbedrijventerrein de lsseh om de
postbodes een hart onder de riem te sleken. Als ludieke actie

werden aan alla aanwezige postbodm appels overhandigd.
Voor de ' een appeltje voor de dorst" rroor de andere "g6n

zure appel", aldus de reacties van de postbodes. Duídelijk

was dat de actb in iedar gerval door de betrokkerren zëër gë-

waardeerd werd.

Na het uitdelen van da appds togen de §P-leden naar het
grote postkantoor aan de Uirechtseweg te Amersfoort. De

bedoeling was dat hier de stÍckerkaarten "Bed de Pwtbode!'
zouden worden uitgedeeld. Na een paar minulen alwerden de
actievoerders echter al weggestuurd door de bedrijfsleídíng

van het posÍkantoor. De stickerkaarten zullen nu tijdens een

koopavond in de binnenstad van Amersfoort worden uit-
gedeeld.

SP.



ROOD
Rood, Jong in de SP, b ook in Amersfoort zeer aclief, Zo heeft

Hood, samen met da Amersfoortse fractie, vragen gesteld aan

het College omtrent de plaatsing van de meerfietsenstallingen

bij het stalion. Dit was een vorvolg op de zeer succesvolle

Íietsiefoetsie-actie. Tot op heden heeft het College zich bij het

beantwoorden van die vragen er met een janlje- van- leiden van

aÍgernaakt en concrete toezeggingen steeds voor zich uitge-

schoven. Rood houdt de vinger zeer stevig aan de gemeente-

líjke pols en zal de rerantwoordaÍijke wethouder níet laten

rusten Íotdat er concrete toezeggingen zijn orer uitbreiding

van de Íietsenstalling bij het station.
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BEZOEK PROUI]IGIALE §TATEII.
FRAGNE SP
Op zaterdag 3 meijl. kwam de nagenoeg gehele §tatenfractie

van de SP op bezoek ín Amersfoort. Hel besluur en de fractie

van SP Amersfoort had een mooi programma opgesteld. De

§tatenfractie werd met de Íiets door Amersfoort rondgeleid

naar diverse punlen in de stad waar veel discussie over is.

De fietstocht, die met veel zon werd begeleid, ging eerst naar
Hoogland-West waar de heer Monkhorst van de ílora- en

faunagroep teksl en uitleg gaf over de nadelige gevolgen van

de mogelijke komst van een golfbaan in de groene longen van

Hmgland-West. Daarna reed hot gezelschap dmr naar de

Maatweg om de nieuwe locatie van Meander ziekenhuis te

bekijken. Vervolgens was het de hoogste tiid voor een pick-

nick aan de Eemhaven.

Na de nodige versnaperingen en rus{, reed men door naar

de Hoven, Daar werd onder leiding van Geert Groeneveld en

Joris Vermaesen €en rondleiding gegeven door Schuilenburg.

Waar nodig werd tekst en uitleg gegeven over de sbopplan-
nen van de gemeente maar ook werden de flats aan de Aria-

wq bekeken om te lalen zien dal sloop niet de enige opiie is.

Renovaren levert namelijkaen heel mooi resuliaal op, Het ínfor-

matieve gedeelte van de dag werd afgesloten bij het huidige

Meandeziekenhuis, locatie Elisabeth, De dag werd vervolgens

afgesloten mel een dran(e bijZandfoort aan de Eem.

TH ETIA OTTER GETTIEEIIIEIUIG
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Wertgroep SP-louoden organieeert 22 mei een thema-
avond voor §P leden en eympathisanten in de Kom. Het
thema van die avond zal zijn: Verdwijnt de Gemeente
l.eusden van de kaart.,, Wil Leusdon Vallei Gemeentes
opelokken...?
Gemeerrte Lzusden Íonkt voozichtig naar de buurgeme€o"-
ten Woudenberg, §cherpenzeel en Renswoude om tot één
gemeente le fuseren,

Werkgroep SP Leusden wil al in een vroegitijdíg stadium een

mening vormen. Hiervoorzi.in een aanial sprekers uitgenodigd,
waaronder srvaringsdeskundigen van de Gemeente Utrmhtse
heuvelrug. De werkgroep wil ook waten hoe hun eilgen leden

denken over e€n eventuele fusie.

Punten die mogelijk aan bod zullen komen zijn: standpunt SP

landelijk en regionaal, de ervaring van buurtgemeenten, voor

en nadelen van gemeentelíjke heríndelíng en de draagvlakvan

de Leusdenaren. Na afloop is er gelegenheid tot informeel

napraten onder het genot van een drankje.
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