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ROOD in Amersfoort

ROOD-ledendag. Op woensdag 14 Íebruari
heeÍt ROOD-Amersfoort haar eerste
ledenavond van2OOT gehouden. Onder het
motto 'hoe rood is jouw hart?' hebben we op
deze valentijnsavond met nieuwe en oude
leden samen gegeten en daarna
gediscussieerd over bijvoorbeeld het minimum
jeugdloon. Hierbij waren ook aanwezig SP-
fractielid in Amersfoort Bets Beltman en
Tweede-Kamerlid en ROOD-voorzitter Renske
Leijten. Het was een gezellige avond met een
leuke sfeer waar we weer een nieuw actief lid
aan hebben overgehouden.
Kleur de st(r)aten ROOD. Onder dit motto
hebben de jongeren van ROOD-Amersfoort op
dinsdag vroeg in de morgen het stationsplein
opgevrolijkt met SP-balonnen. De actie maakte
deel uit van de campagne voor de
verkiezingen van 7 maart. Het was jammer dat
het weer die dag niet zo mee zat, maar op
deze manier zag het stationsplein er toch een
stuk leuker uit.

spaceboxen. Een jaar geleden heeft
ROOD-Amersfooft een enquète gehouden
onder de inwoners van de spaceboxen
(kleurrijke studentenwoningen), vlakbij de
koppelpoort. We maakten ons zorgen over de
kwaliteit van de spaceboxen en de prijs, maar
de inwoners waren tevreden over hun woning.
Afgelopen maand, een jaar na de eerste
enquète, hebben we opnieuw enquètes
aÍgenomen bij de inwoners van de
spaceboxen, nadat er bij ons signalen
binnenkwamen dat het niet meer oké was bij
de spaceboxen. Uit de tweede enquète bleek
dat de inwoners nog steeds een dikke zeven
geven voor hun woning. Het is echter wel
slecht gesteld met het onderhoud en
reparaties. We zullen samen met de bewoners
voor verbetering gaan strijden.
Contact; Anna la Verge, mailadres:
an na. la. ve rq e @ a m ai l. com

Leusden en'Station Leusden'

De SP werkgroep Leusden (en de aÍdeling
AmersÍoort), tekende bezwaar aan tegen het
opheÍÍen van de status lokaalspoorlijn
Leusden-De Haar. Dit om in de toekomst
sneller in Amersfoort oÍ Veenendaalte kunnen
zijn, immers met de bus van Leusden naar
Amersfoort reizen duuft veelte lang.
De werkgroepleden besloten een ludieke actie
op touw te zetten en plaatsten stationsborden
bij de Ponlijn. Op de verkiezingsborden stond
de route naar'Station Leusden' aangegeven.
De campagne die in Leusden is gevoerd, heeÍt
geleid tot 1.233 SP stemmen voor de
Provinciale Staten. ln de provincie Utrecht is
de SP van 3 naar 5 zetels gegaan. Ook in
Leusden is de SP dus wederom grote winnaar
geworden!
De werkgroep Leusden bestaat inmiddels uit
11 actieve leden. We zijn nog op zoek naar
jongeren!
Contact; Arlette van Eijseren, mailadres:
spave @ hetnet.nl of tel.nr. 06-42895394

Een avondje gemeenteraad,....

De gemeenteraad van Amersfoort is goed
in het geen beslissingen durven nemen en
zaken voor zich uit te schuiven.
Roeivereniging Hemus en de Amersfoor.tse
reddingbrigade kwamen dinsdag naar de
raadszaal om te horen oÍ politieke partijen
bereid waren 9 ton in euro's ophoesten. Dit
bedrag komen de clubs nog tekort om zich te
kunnen vestigen op een nieuw te bouwen
locatie langs de Eem. Een meerderheid van de
raad (de SP was tegen) vond twee jaar
geleden dat het Huis van de Watersport naast
het nieuwe ziekenhuis moest komen. De raad
liet zich twee jaar later van haar beste kant
zien, want die 9 ton moesten de twee
verenigingen toch helemaal zelÍ op hoesten.
Vergeten was het enthousiasme waarmee de
plannen van het Huis van Watersport in de
gewenste richting waren gestuurd. Toen het op
uitbetalen kwam, gaÍ de raad niet thuis. De
rest van de 3 miljoen totale kosten wordt voor
een deel door de club zelÍ opgehoest en voor
een deel betaald via subsidie uit een
sportregeling. Deze regeling zal door deze
subsidie voor de helÍt worden geleegd.
Pogingen van Jouw Amersfoort de overige
partijen een uitspraak te ontlokken deze aan te
vullen om ook de wensen van andere



sportclubs te kunnen honoreren kregen geen
gehoor. Het bleeÍ angstvallig stil bij de
collegepartijen.
Hemus is al 11 jaar bezig een nieuw
onderkomen te vinden en hoopte het via de
gemeenteraad te kunnen realiseren. Zij
kwamen bedrogen uit.
Aan de SP had het Huis van Watersport niet
zoveel. De SP is noolt voorstander geweest
van deze plek en daar hebben we nu de prijs
voor gepresenteerd gekregen: 1,5 miljoen
euro. De SP vindt een dergelijke bedrag te
hoog vooral in vergelijking met andere clubs.
De helft van de sportsubsidiepot wordt er aan
uitgegeven en oÍ deze zalworden aangevuld
moet nog maar afgewacht worden.
Daarnaast zijn er nog een groot aantal
onzekerheden. Want de inpassing in de
Ecologische HooÍdstructuur (EHS: een groene
strook langs de EEM) lijkt niet al te makkelijk te
worden. Het wachten is op een rapport die
onderzoekt of dat mogelijk is, dan moet de
Provincie het nog goed vinden en ook het
Waterschap kan nog roet in het eten gooien.
Verder vindt de SP het vreemd dat de Flaad
aan ene kant bezig met de bescherming van
de Grebbelinie en aan de andere kant in
datzelfde gebied een clubhuis met een
aanvoerweg en parkeerplaatsen toestaat. Dat
maakt minstens een merkwaardig indruk.
Vooral ook in het licht gezien dat uitbreiding
van het aantal woonschepen niet kon vanwege
de EHS.
Aan de ene kant dus een raad die
beslissingen voor zich uitschuift (de
bestuurders van een sportclub gefrustreerd
achterlatend), maar aan de andere kant ook
een raad die plots stoere beslissingen durft
te nemen tegen de wilvan veel
Hooglanderveners. De collegepartijen vinden
dat de Van Tuijltunnel welvier maanden dicht
kan. De vertegenwoordigers van Pvda, CDA
en CU waren bij de bijeenkomst geweest waar
de wethouders Luchtenveld en Van 't Veld de
Hooglandersveners kwamen uitleggen waarom
de tunneltoch dicht moet. De heer Hinloopen
en de dames PÍaffen en Kennedy waren
geschrokken van de hevige reacties van de
Veners, ze konden die reacties zo goed
invoelen, etc... blablaba, maar uiteindelijk
moest toch het nuchtere verstand uitkomst
brengen. Je zou je hart eens laten spreken?!
Nee, want voor de veiligheid is het beter dat de
tunnel dicht gaat. En als we nu maar duidelijk
aangeven hoe we moeten omrijden dan komt
alles goed. Plots werd het mijduidelijk waarom
Pvda, CDA en CU het landelijk zo goed
kunnen vinden.
Voor de SP heb ik het zo venruoord: "Wat de
SP betreft is er voor Hooglanderveen een
grens bereikt". Het dorp heeft met overlast van
bouwverkeer, een groenachtige Zoom en

andere zaken al genoeg achter de kiezen. Wij
kunnen de gevoelens van Hooglanderveners
goed begrijpen dat met de aÍsluiting van de
Van Tuijltunnel het lijkt alsof Vathorst voor
alles gaat. Afsluiting is voor de SP dan ook
een stap te ver." Het punt dat je zorgt dat je
nieuwe tunnel klaar is voor je andere tunnel
aÍsluit werd door meerdere partijen ingebracht.
Een logische gedachte toch. Maar volgens
wethouder Luchtenveld kon dat niet omdat
zo'n acht jaar al met partijen was afgesproken
dat het zo zou gaan gebeuren. Afgesproken is
ook dat de tunnel niet langer dan 4 maanden
dicht blijft. Hou daarom de datum 1 september
in de gaten.
De avond werd afgesloten met het verwerpen
van een motie om het plaatsen van UMTS
tegen te gaan. Ook hier lijkt het economische
gewin het te winnen van de ongerustheid van
mensen. Volgens Remi Poppe is alleen al met
de rechten op Írequenties een bedrag van 2,9
miljard gemoeid. ln 2010 lopen de eerste
GSM-licenties af en die moeten allemaal
veruangen door UMTS-licenties.
lk heb het blind achter een samenvatting van
een Zwitsers onderzoek uit een
wetenschappelijk blad vergeleken met het
volgende: Als de gemeenteraad van
Amersfoort een besluit zou nemen naar
aanleiding van een samenvatting van een
rapport in De Stad Amersfoort zou iedereen
over ons heen vallen. En terecht.
De avond eindigde toch nog positief. Want er
komt een mobielterras voor en door
bewoners. lk hoop dat deze op
dinsdagavonden voor het Raadhuis komt te
staan, zodat ik dan de vieze smaak uit mijn
mond kan spoelen. En dan kan uitleggen
waarom de raad in al haar wijsheid heeÍt iets
wel of niet iets heeft besloten.
Contact; Frits Schoenmaker, tel nr.: 033-
4650725 of mail: schoenmaksr @ tomaatnet.nl

Belangrijke datum!

18 april- nieuwe -, en actieve leden
bijeenkomst. Schrijf deze datum vast op en
let op je brievenbus!

De hulpdienst van de SP is elke woensdag
vanaf 19.30 uur tot en met 21.00 uur
telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 06-
20284553, of (24 uur per dag) via emailadres
sphu I pd ienstamersÍoort @ tomaatnet. nl.
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