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500" Iid
Het is gelukt!! AÍgelopen maand heeft het 5O0e
lid zich aangemeld. De aÍdeling Amersfoort eo
zit nu op 503 leden. Wie het is wordt 14 april
bekend op de Íeestelijke bijeenkomst.

Fractienieuws
SP ziet nieuwe vergaderstijl niet zitten
ln de raad van 8 maart is op initiatieÍ van D66,
en gepromoot door de raadsgriÍÍie, het
zogenaamde Almeerse vergadermodel
aangenomen. De SP stemde met BPA tegen.
"Veel partijen zien dit als het eivan Columbus,
de SP vreest dat het niet meer is dan de
nieuwe kleren van de keizer".
Dit model zou efficiënter vergaderen en de
burgers meer bij de politiek betrekken. Elke
donderdag wordt in Almere vergaderd in de
vorm van een zogenaamde politieke markt met
aan het eind een raadsvergadering. Het leidt
tot nog meer vergadertijd en is vooral voor
kleine Íracties onvoordelig. Dat neemt niet weg
dat de SP ook voor verbetering van de
werkwijze van raad en commissies is. Nu
wordt bijvoorbeeld over de zwembaden in 3
commissies vergaderd. Zoiets zou natuurlijk
gecombineerd moeten worden. Ook aan de
kwaliteit van vergaderen zou zeker het een en
ander verbeterd kunnen worden. Een motie
van de SP om een vast spreekuur in te voeren
voor burgers die de burgemeester oÍ een
wethouder willen spreken, kreeg onvoldoende
steun. De motie werd wel gesteund door LA,
BPA en Hart voor Amersfoort. De overige
partijen waren het met de woordvoerder van
de wethouders, de heer Brink eens dat als
men dat wilde het altijd mogelijk is om een
wethouder te spreken. Niet al onze ervaringen
zijn zo positief, we zullen dit dus goed volgen.
Contact: Wim van Gammeren, te1.4612003

Vragen fietspad
De SP Íractie heeft vragen gesteld over het
provisorische fietspad van de Soesterweg naar
het Station:
ln de herfst van 2003 is het Station Amersfoort
ingang Noordzijde geopend.
Oorspronkelijk zouden gelijktijdig de woningen
Soesterweg 18 en 20 gesloopt worden, zodat
er een doorgang voor het Íietspad en voetpad
vanuit het Soesterkwartier naar het station zou
zijn. Kort voor de opening van de ingang
noordzijde werd medegedeeld dat deze
doorgang werd uitgesteld in verband met de
bouw van woningen.

lnmiddels blijkt dat de verkoop en bouw van
deze woningen is vertraagd. Met de bouw zal
waarschijnlijk eerst in 2006 begonnen worden.
Momenteel is er een provisorisch Íiets- en
voetpad ontstaan, dat bij regenachtig weer een
modderpoel is. Deze situatie zou dan nog zo'n
2 jaar voortduren.
Wij hebben de volgende vragen gesteld:
1. ls het oorspronkelijk geplande fietspad
zodanig afgeschermd aan te leggen dat er
geen last is van het bouwverkeer dat in 2006
ten behoeve van de woningbouw plaatsvindt?
2. lndien dit mogelijk is, is het college dan
bereid om op korte termijn te beginnen met de
aanleg?
3. lndien dit niet mogelijk is, kan het college
dan aangeven waarom niet?
4. ls het college in dat geval bereid om het
provisorisch Íiets- en voetpad zodanig te
verharden dat daarvan op een normale wijze
gebruik van kan worden gemaakt?
Het college heeft de vragen inmiddels
beantwoord, maar de SP-Íractie is niet
tevreden over de beantwoording. Wordt
vervolgd.
Contact: Wim van Gammeren, te1.4612003

GulÍ tankstation
Een eerste succes is bereikt door het
actiecomité Veiligheid Nu.
Het nieuwe onbemande tankstation Tinq mag
niet open buiten de openingstijden van de
achtergelegen garage.
De overkapping is weer verkleind en het
tarievenbord op de openbare weg is illegaal en
zal waarschij nlijk bin nen kort verwijderd moeten
worden.
Het comité beraadt zich nog of er verder actie
wordt gevoerd voor verplaatsing van het
tankstation naar bijvoorbeeld de lsselt. De SP
heeft de actie ondersteund. Heel bijzonder is
dat ook de WD het comité steun heeft
toegezegd.
Contact: Wim van Gammeren, te1.4612003

Activiteitenagenda
23 mrt: scholing Amersfoort sessie 1

29 mrt: bestuursvergadering
4 april: scholing AmersÍoort sessie 2
9 april: regio conferentie Utrecht
11 april: vergadering Dagelijks Bestuur
14 april: aftrap feestelijke bijeenkomst.
28 mei: landeliik conqres SP in



Zaterdag 9 april a.s. RegioconÍerentie

ln de aanloop naar het 13e Partijcongres 28
mei, organiseert de SP voor aÍgevaardigden
uit de afdelingen regioconferenties. Voor onze
Regio is de conÍerentie in de Hogeschool
Domstad in Utrecht van 11 - 16 uur.
Wilje meedenken en doen aan de
Regioconferentie (9 april) en/oÍ het
Partijcongres (28 mei) geef je dan nu op.
Ten behoeve van het congres is het wenselijk
dat mensen meedoen aan de voorbereiding.
Contact: Rikus Marring, tel.033-4808632 of
ri ku s. marrin o @ tomaatn et. n I .

Harry van Bommel in Soest

Harry van Bommel komt op 18 april in de
Rank, aan de Soesterbergsestraat 18 (achter
de Wilhelminakerk) in Soest.
Belangrijkste onderwerp is: Wat kan de SP
betekenen in lokale politiek en wat is het
belang hiervan. Daarnaast zalHarry nog een
kort wat vertellen over De Europese grondwet
en het referendum.
Het programma ziet er als volgt uit:
1. Opening: 20.00 uur door Rikus Marring
2. lets over Soest:20.05 - 20.15 uur
3. Lokaal en Europa: 20.15 - 20.45 uur door
Harry van Bommel
4. Pauze:20.45 - 21.00 uur
5. Vragen / discussie: 21.00 - 21.55 uur onder
leiding van Rikus
6. AÍsluiting: 21.55 - 22.OO uur Rikus
Zaal open om 19.45 uur.
Contact: Bert Zuurke 035-6016329 of
bzuurke@tomaatnet.nl

Scholing

Je kunt je nog aanmelden voor de thema
avond ZelÍbestuur, maandag 4 aprila.s.
Jorrit van Loenen vertelt iets over de
historische pogingen in verschillende landen
waaronder Spanje en de Oekraïne om tot een
vorm van zelfbestuur te komen. Binnen de SP
wordt gepleit voor uitbreiding van
medezeggenschap binnen bijvoorbeeld
ondernemingsraden, bewonerscommissies en
andere belangengroeperingen. Jorrit doet
stellingen wat de SP kan leren van de
historische (anarchistische) experimenten.
Centraal staat de vraag: ls meer zelÍbestuur
altijd beter? Wanneer werk zelÍbestuur goed?
Datum: maandag 4 april van 19.45-22.30u
De locatie is in Basisschool de Weesboom,
Raadhoven 3, Wijk Schothorst, Amersfoort.
Contact: Joris Vermaesen, 033-4451321, 06-
231 81 251 of vermaesen @ tomaatnet.nl.

Feestelijke aft rap verkiezi ngsiaar

Donderdag 14 april ('s avonds) zet die datum
vast in je agenda. Dan gaan we een
feestelijke leden bijeenkomst houden. Wat er
te vieren valt? Ons 5 jarig bestaan als SP
afdeling Amersfoort, ons 500$" lid wordt
verwelkomd, en de aftrap voor het
verkiezingsjaar.
Uitnodiging volgt!
Contact: Rikus Marring, tel. 033-4808632 of
ri kus. marri n o @ tomaatn et. n I .

Actieve opkomst!

Dinsdag 8 maart jl. was er een bijeenkomst
voor actieve leden.
Alwas de opkomst minder dan we gehoopt
hadden, aan actieÍ ontbrak het zeker niet!
Wij danken de mensen die hun capaciteiten en
activiteiten willen inzetten, en kwamen.

Verder willen we mensen oproepen om toch
vooral een kleine medewerking te verlenen, in
welke vorm dan ook. Er zijn verschillende
dingen te doen waarmee je de SP tot steun
kunt zijn.
ledereen heeÍt andere kwaliteiten en
mogelijkheden, daarmee is iedereen
waardevol. Wijzijn nog steeds op zoek naar
medewerkers voor o.a. PR zaken, Opbellen
van leden ivm div. activiteiten etc.
Contact: NelGroenendijk, tel06 10357498 of
e- mai I m aki re @ to maatn et. n I

lnlegvel

Als je reactie hebt oÍ je hebt copy neem
contact op met NelGroenendijk,
makire @ tomaatnet. nl of 06-1 0357498

Oproep SP marktkraam

We zoeken nog bemensing voor onze actie
kraam op div. Zaterdagen. ln dit geval geldt;
hoe meer mensen hoe minder tijd het van
ieder kost. De data en plaatsen zijn als volgt:
2 april Varkensmarkt
23 april Emiclaer
4 juni Leusderweg
25 juni Varkensmarkt
24 sept. Emiclaer
22 okl. Leusdenrrreg
26 nov. Varkensmarkt
17 dec. Emiclaer
Doe mee en geeÍ je op het is altijd een
gezellige ontmoeting met allerlei mensen.
Opgeven en Contact: NelGroenendijk, tel06-
1 0357498 of e-mail makit


