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Vijfde Politiek café
Op zondag 30 maart om 16,00 uur wordt in cafe
de Rooie Cent (Hooglandseweg-Zuid 34/A)ons
vijfde politieke cafe gehouden. Dit keer draait
het om de vraag of Amersfoort de daklozen-
problematiek kan oplossen. Na een korte inleiding
zal aan de hand van stellingen met elkaar gedis-
cussieerd worden. Uitgenodigd worden daklozen,
hulp- en dienstverlenende instellingen, woning-
bouwcorporaties, politie, bewoners netwerk,
politiek, winkeliers, bestuur en ambtenaren.
Verder is natuurlijk iedereen van harte welkom om
mee te doen.
Voor meer informatie: Alejandra Slutzky, 465 80
92 of Gidia Kap 480 86 32.

Volgende LANDELIJKE
DEMONSTRATIE STOP DE OORLOG
TEGEN IRAK vindt plaats op zaterdag 2?maarL
om 13.00 uur. De locatie is de Dam in Amsterdam.

Rood AmersfooÉ gaat van start
Door Bas
Na de eerste SP-jongeren-ontmoetingsavond te
hebben gehad, besloten Jorrit en ik het
nogmaals over te doen om ditmaalwat meer
mensen bij elkaar te krijgen. Weer met als
hoofddoel een Rood afdeling op te starten.
16 februari was het dan zover. Met volle moed
ging ik de Rooie Cent binnen, maar dat zakte
een beetje weg toen ik nog maar 2 mensen zag
zitten. Toen we allemaal rond de tafelzaten,
telde we in totaal 5 jongeren. Toch bleek het al
gauw een succesvolle middag te worden. Met de
hulp van Gidia hebben we plannen gemaakt
waar we als toekomstig ROOD voor zouden
kunnen strijden. De besproken onderwerpen
waren jongerenvoorzieningen en jongeren-

Kom met zoveel mogelijk spandoeken. Meld je aan
als je vanuit Amersfoort mee wil reizen. Elke
donderdag zullen mensen van het platform tegen
de Nieuwe oorlog, van 18.30 tot 20.00 folders
uitdelen op de Varkensmarkt.

Referendum over onderwfls-
huisvestifi9. lnmiddels heeft de actiegroep zijn
naam veranderd in "De basis is boos". Zowel onze
fractie als de actiegroep nemen geen genoegen
met de voorstellen van wethouder Eerdmans. We
roepen daarom op om naar het gemeentehuis te
gaan en voor 24 maart de aanvraag te onderte-
kenen. Daarna kan per referendum de weg
vrijgemaakt worden om echt iets te doen aan de
lokalentekorten en de dislocaties. Meer informatie
bij Dick Vestdijk 4631337.

huisvesting. De creatieve plannen om onze
doelen te bereiken, zouden worden uitgewerkt in
een 2de bijeenkomst op maandag de 17de.
Zo gezegd, zo gedaan. De 17de waren we
allemaal bij elkaar, zelfs meer dan dat, want we
hadden er weer een nieuw lid bij. Na de
uitwerking van een van onze plannen, besloten
we dat we genoeg actieve mensen hadden om
een ROOD-afdeling te worden.
We krijgen nu alvan veel mensen te horen dat
ze zich bij ons willen aansluiten. We kunnen ook
alle hulp gebruiken om ROOD Amersfoort op te
bouwen en onze plannen tot een succes te
maken, Ben je benieuwd wat ROOD Amersfoort
nou allemaal inhoudt, of wilje gewoon meteen
meedoen? Laat ons dit dan weten door contact
op te nemen met Jorrit (033-4807808,
jorritul@hotmail,com).

Recente Acties
Donderdag 6 maart hebben 12 SP-ers uit Utrecht en Amersfoort spandoeken met de teksten 'Give Peace
a chance', 'Bommen vangen geen boeven' en 'Geen bloed voor olie' op 2 plekken langs de A28 getoond
aan de automobilisten in de avondspits. Bij de Starfighter (uithangbord voor het militaire luchtvaart-
museum bij Soesterberg) kwamen de Marechaussee en Sucuricor al na 5 minuten polshoogte nemen. De
heren vonden de actie sympathiek, en 'veel mensen zijn het eens met jullie standpunten', maar 'het is
gevaarlijk voor het verkeer want het leidt de aandacht van de bestuurders af'. Een prima argument om
ook de Starfighter te verwijderen!
Verder hebben we de afgelopen tijd meegedaan aan de kaartenacties "2 x nominaal is schandaal" ,"Pak
de trein terug" , protest "Natuur te duur? Kortzichtig bestuur." bij Vliegbasis Soesterberg en diverse
Vredesplatform bijeenkomsten. Heeft u het idee dat de SP in Amersfoort te passief is? Laat het ons weten
en wordt actief. Voor een volledig overzicht van onze activiteiten zie http:llamersfoort.sp.nl/actie.stm of
vraag daar een afdruk van aan.



Agenda

22 maart landelijke demonstratie Amsterdam

24 maart deadline referendumaanvraag

28 maart raadsvergadering

30 maart politiek Café

Wil je wat doen?

De SP geeft ook na het verkiezingsseizoen
gelegenheid te over om je handen uit de 

.

mouwen te steken. ln willekeurige volgorde

hebben we nodig: mensen die
raadsvergaderingen volgen en verslagen maken,

debatondersteuners, fotografen,
tribuneverspreiders, actievoerders,
kraammensen, folderaars, scholingsmensen,
penningmeesters, kascontrolecommssieleden,
bestuursleden, kerngroePleden,
werkgroepleden, lijstrekkers & lijstduwers voor
toekomstige verkiezingen, websitebouwers,
opinieartikelmakers etc. - zowel in Leusden,

Sbest, Soesterberg als de verschillende wijken

in Amersfoort - maar ook voor regionale en

landelijke politieke bezigheden'

Heb je ergens belangstelling voor dan kanje
naar een nieuwe ledenbijeenkomst gaan. Deze

6 april bijeenkomst voor nieuwe leden.

Dinsdag B april Ledenvergadering - persoonlijke
uitnodiging volgt

12 april regioconferentie in Amsterdam

24 mei landelijk SP congres in Amersfoort

wordt 6 aprilvoor de tweede keer gehouden.
Met de lijst van nieuwe leden die we met enige
regelmaat uit Rotterdam krijgen, bellen we op
om uit te nodigen. Actieve leden vertellen wat er
zoal speelt in de afdeling en je kan je naam op
een lijst voor een activiteit zetten. lemand uit het
bestuur houdt een lijst bij en belt mensen als er
concrete acties of bijeenkomsten zijn. lntussen
kan je zelf ook het initiatief nemen door een idee
te lanceren via het inlegvel of een stuk voor de
website of door een ingezonden artikel in de
krantvoorte leggen aan het bestuur om het een

SP standpunt te maken. Ook kan je de krant in
de gaten houden en als je iets leest waarvan je
vindt dat we er iets aan moeten doen, knip het
uit en doe het bij een van de bestuursleden in de
bus: hierbij de adressen:
Voor AmersÍoort-zuid - Scheltemalaan 65,
Soesterkwartier - Dahliastraat 1, Amersfoort -

Noord - Sandenburg 13.
Dick Vestdijk - dirksv@tomaatnet.nl - 033-
4631337

Het Congresstuk "Nieuwe kansen griipen" is te
downloaden vanaf de SP website. Wilje een
gedrukte versie, neem dan contact op met ons
secretariaat, Dick Vestdijk, Scheltemalaan 65,
dirksv@tomaatnet.nl, 033-4631 337.
Amendementen die we als afdeling zouden willen
indienen, moeten voor 1 april bijons bestuur
binnen zijn. Je kan deze opsturen aan of in de bus
doen bij Rikus (Jerolimodreef 14), Dick
(Scheltemalaan 65, 381 7 t(Ï) oÍ Wim (Dahliastraat
1).
htfp ://wrry"w. sp.nVnie @
'Nieuwe kansen grijpen' is een herziene versie van
het gelijknamige stuk dat in september 2002 aan
de verschillende geledingen van de SP werd
voorgelegd.


