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UERLIEZEil BTIJKÏ ZEER TE DOEN

Zoals jullie inmiddels ook ongetwijfeld
weten, zijn we woensdag 3 maart
een zetel in de gemeenteraad kwijt
geraakt. Dit komt hard aan. Niet al-
leen bij het bestuur en de fractie,
maar vast ook bij jullie.

\_.r van ons hebben zich giga ingezet
om de campagne van de afgelopen drie
maanden te kunnen voeren, zoals we
dat gedaan hebben. En dat hebben we
goed gedaanl

Het afgelopen half jaar hebben we hard
gewerktl Dat dit zich niet heeft vertaald
in winst is balen. Voor ons is het nu zaak
om te bezien waar we eventueel steken
hebben laten vallen, en deze dan op
te halen. Het voelt een beetje vreemd
zo, we zi)n er niet aan gewend om te
verliezen. Daar gaan we dan ook maar

geen gewoonte van maken, we leren er
nu van en komen er beter uit!

Voor de rest is het meer dan ooit tijd om
de buurt in te gaan en actie te voeren.

AmersÍoort zal dit echt nodig hebben
met een eventueel op handen zijnde
rechtse coalitie.

Dus we rechtten onze ruggen, we kun-
nen onszelf nog steeds in de spiegel

aankijken en we gaan voor een sociaal

Amersfoort! Wij als SP zijn een par-

tlj met een mensel4k geluid, zijn in de
wieg gelegd om actie te voeren en we
gaan ervoorl Zichtbaarder dan ooit zul-
len we ons de aankomende 4 jaar laten
horen met z'n allenl Jullie allemaal be-
dankt voor je inzet, voor jullie sympa-
thieke mailtjes van de afgelopen dagen.
Samen komen we keihard terug, want
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r:'EUWE RAAD§IEDEil GEïNSTALTEER
Afgelopen donderdag i1 maart zijn
de nieuwe raadsleden geinstal-
leerd. Voor de Sp zijn dat Geert
Groeneveld en Bets Beltman
Er zyn 38 raadsleden aangetreden,
nummer 39, de heer van den Bedum,
voorheen BPA, heeft inmiddels zijn ze_

tel toch aan de BpA ter beschikking
gesteld. De BPA verrastte direct na de

verkiezingen vriend en vryand door een
splitsing in hun midden.

Hun vertrekkende raadslid werd zeifs
min of meer in de armen van de Sp
geschoven. Waar onze fractievoorzit-
ier meteen korte metten mee heeft
gemaakt. Bij de SP steek je eerst je
handen uit de mouwen voor je pluche
ambieert.
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FRTTS SGHOEIUMAKER BA]TK-JE WET!

Bij de afgelopen verkiezingen voor de gemeenteraad

hebben we niet alleen een zetel verloren, maar ook
moesten we afscheid nemen

van onze Frits Schoenmaker.

Jarenlang heeft hij -nadat hij
aan de wieg stond van onze

afdeling in AmersfooÉ-, na-
m'ens de SP in de gemeen-

teraad gezeten. Hij heeft zich
altijd een deskundig raadslid
getoond en vele puntige stuk-
ken geschrevèn. Afgelopen
week nam h'lj aÍscheid van zijn
raadswerk en wij zullen hem in

de fractie behoorlijk missen.

Toals ook al tijdens de campagne

bleek is Frits een man van daden

in plaats van bla bla en hij was dan

ook vaak bij de campagnekramen

te zien de aÍgelopen maanden. Dat zalzekerzo blijven, Frits ken-

nende, evenals zijn inzet voor de SP. Toch willen we aandacht

besteden aan zijn vertrek uit de fractie. Hij heeft veel betekend

voor de afdeling en heeft zich altijd ingezet voor de stad. Naast

zijn baan en gezin heeft hij altijd weer tijd vrij gemaakt om op

straat actie te voeren, raadsverga-

deringen voor te bereiden en ga

zo maar doorl

Namens de aÍdeling is hij al in de

bloemen gezet, maar ook hier wil-

len wijallemaal (bestuur, fractie en

actieve leden) maar 1 ding zeg-

gen: Frits, man, reuze bedankt!

We zullen je missen in de fractie

maar gelukkig zijn we je natuurlijk

niet echt l«ruijt voor de SP! We

willen graag je kennis en manier

van schrijven blijven gebruiken; -

maar ook je stem en je volume

(vaak harder dan een standwerker

op de marK) willen we nog jaren

horen! Dus, Frits; tot gauw!

Er is nog een landelijke campagne

te voeren, en we hebben wat te doen de aankomende vier jaar,

We werken aan ons profiel als actiepartij en we zullen veel op

straat te zien en te horen zijn, daarbij mag jrj niet ontbreken!
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Afgelopen februari heeft ROOD fiong in de SP) actiege-
voerd door te dansen voor een disco in Amersfoort. Na

dik 20 jaar praten waren zij het zat en verstoorden met
enkele decibellen de raadsvergadering (letterlijk geen

fractie zonder actie!).

Natuurlijk gaan de acties voor renovatie en tegen sloop van de

Kelvinstraat en ornstreken door! En nieuw: tegen de verkrot-

ting van de panden aan het begin van de Leusderweg (bijAl-

bed Heijn). We gaan onverminderd voort met de acties tegen

de golfbaan in Hoogland; daar vertrekken straks anders allerlei

mooie en zeldzame vogels. Met de acties tegen alleen maar

meer asfalt en de aÍbraak van de thuiszorg.

Verder ook de eventueel aankomende sloop van de Hoven,

(Schuilenburg) de achterstand in onderhoud van de woningen

aan de Ganskuijl (Vermeerkwartier) en omstreken. We strijden

er aljaren voor, meer sociale woningbouw in onze stad! Niet

alleen dure koopwoningen in de nieuwe wijken, maar ook so-

ciale huuruironingen, Het is dan ook een belangrijk speerpunt

van ons als Amersfoortse SP. We willen de aankomende jarery

meer dan vroeger de buurt in trekken en ons oor te luisteren'--z

leggen bij de inwoners van de stad. We willen jullie allemaal

oproepen om bij gehoorde misstanden contact op te nemen

met het bestuur, zodat de pijnplekken in de stad kunnen wor-

den omgezet in ACTIE! Actie op een manier die mensen van

ons gewend zijn, het mobiliseren van de buurtbewoners, het

organiseren van interessante politieke café's maar ook door-

middel van het opstellen van creatieve en positieve voorstel-

len en ideëen. Meer actie, meer tegengeluid maar ook meer

"voor"geluid. Help ons daarbij door met ons de wijk in te trek-

ken, bewoners te horen en een posiiieve bijdrage aan jouw

stad te leveren!

Meld je aan: amersfoort@sp.nl
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