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ROOD

Mbo-studenten hebben
volgens woningcorporatie
Portaal in Amersfoort
minder recht op
huisvesting. Brj Portaal
krijgen hbo'ers voorrang
als het gaat
toewijzing
studentenkamers.

LEUSDEN:

De werkgroep SP-Leusden heeft
afgelopen weekend handtekeningen
vezameld tegen het huidige plan het
Valleipark. De gemeente Leusden wil er
een aantaldure koopwoningen bouwen en
zïl hoopt hiermee zeven miljoen euro
binnen te halen. De SP voorziet echter dat
de geplande woningen niet verkocht gaan
worden en stelt voor om er juist goedkope
en betaalbare huur en koopwoningen te
bouwen. De SP heeft zaterdagmiddag,
met de leus "Stop huidige Plan
Valleipark" flink wat handtekeningen

ROOD Amersfoort vindt
dit belachelijk. Opleiding
zou geen rol mogen
spelen bij het toewijzen
van kamers. Portaal
maakt zich volgens
ROOD schuldig aan
discriminatie.

Help ons dit te stoppen.
Zelje handtekening op de
website
www. ikwilm bookeenkame
r.nl

Voor meer informatie over
ROOD: Marc Smits 06-
34768980 of
roqdam ersfoort(ösp. n I

opgehaald om hun bezwaar tegen de
bouw van dure woningen kracht bij te
zetten. Het Valleipark is het gebied waar
vroeger de hockeyvelden lagen. De SP

'vreest dat de (dure) woningen niet
verkocht kunnen worden en de gemeente
met een financiële strop van 7 miljoen
euro blijft zitten. Dit staat in schril contrast
met de nijpende woningnood op de
jongerenwoningmarkt in Leusden. De SP
is van mening dat de gemeente Leusden
moet inspelen op de behoefte van
Leusden en niet alleen maar achter het
'grote geld' aan holt. Tijdens de actie
kreeg de werkgroep veel bijval van
Leusdenaren. Voor de werkgroep een
extra reden om deze actie voort te zetten!

om de
van

Politiek Gafé

Op 7 juni a.s. beloofd het
een spectaculair politiek
café te worden.

Het onderwerp is 'DE
STRIJD IN HET
tTIIDDEN.OOSTEN". Dit
onderwerp leidt tot veel
emoties bij mensen en
geeft genoeg stof voor
een pittige discussie.
Daarbij komt dat er
vooraanstaande sPrekers
aanwezig zullen zijn die
elk ztjnlhaar standpunt
met verve zal
verwoorden.

Eerste Kamerlid voor de
SP, Anja Meulenbelt heeft
al toegezegd aanwezig te
zijn. Dus noteer 7 juni a.s.
alvast in de agenda!
Nadere informatie volgt
via het inlegvel en
website.

SP.



crisis in Amersfoort kon wassen neus. De SP
worden aangepakt. De fractie heeft hierover in

FRACTIE SP fractie is hieiover zeer een spoeddebat vragen
verbolgen geraakt omdat gesteld en op basis van

De fractie heeft zich de dit onderwerp later ín de de antwoorden zal de SP

afgelopen maand vooral maand pas op de agenda politieke consequenties

ur! Orirf gemaakt over de van de gemeenteraad plakken aan deze

wàrkrrilzJran het "ott"g" 
stond. Door op deze werkwijze' Voor meer

en de rol van ó" manier te werk te gaan fractienieuws kijk op 
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burgermeester. ln fret ÀO wordt de indruk gewekt website van SP

is hlt bericht u"rr"nàn"n dat. de aanpak van de Amersfoort of neem

dat de coalitiepàrtijen crisis al door de contact op met een van

samen met het cotieJe oe meerderheid van de Raad de fractieleden.

burgermeester in het is voorbesproken en

genËim overleg hebben besloten" Een debat

lehad omtrent de wijze daarover met de rest van

óaarop de financiLle de Raad is dan ook een -

Bestuurswisselinq
Tijdens de Algemene Ledenvergadering
van de SP Amersfoort op 11 februari jl.
vonden de verkiezingen voor het bestuur
plaats.

Nathalie Hos trad af als algemeen
bestuurslid en Yvonne Claus als
organi satiesecretari s.

Het nieuwe bestuur bestaat uit Anya

Wiersma (voorzitter), Bets Beltman
(penningmeester),
Hendrik van Ens, Dennis Grippeling, Marc
Smits en Yvonne Claus (algemene

besfuirrsleden). De gegevens van de
bestuursleden staan vermeld op de website.
Voor vragen of opmerkingen of meldingen
van misstanden kunt u altijd contact met
een van de bestuursleden opnemen.

Meldpunt openbaar
ve,rvoPr Amersfoort
De fractie van de SP wil graag weten wat
de gebruikers van de bus vinden van de
nieuwe dienstregeling (zowel positief als
negatief).
Begin april wil de SP-fractie de nieuwe
dienstregeling bespreken in de
gemeenteraad om te kijken waar
verbeteringen mogelijk zin. Graag uw
reactie sturen aan amersfoort@sp.nl of via
schoenmaker@tomaatnet-nl. U kunt ook
telefonisch contact opnemen met Frits
Schoenmaker 06 - 36 10 99 55.

IENTOFËIT?

1{UÏ§

ln het kader van de dreigende verkoop
van energiebedrijven in Nederland is de
SP landelijk een grote actíe begonnen
onder de titel 'Ze Ziin Nuts". Voor meer
informatie kijk op de website
www.zeziintuls.nl.


