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SP - SOEST/ SOESTERBERG a.i.o.
W ij zij n gestaag d t t t t t t t t t t t t t t t ! ! ! t t t tiiii-
SP-SOEST/SOESTERBERG is nu Afdeling
ln Opríchting.
Dus nu weer de handen ineen slaan om over
een paar maanden de status van AFDELING
te krijgen. Dit kunnen wij niet alleen, ben je ook
trots op je politieke partij kom ons dan helpen.
Tribunes rondbrengen, folderen, met de kraam
op winkelcentra en/of markt staan enz.
Misschien is het de eerste keer wat onwennig
voor je, maar dat gaat snel over. ln ieder geval
gaan wij in maart 2OO7 een Algemene Leden
Vergadering voor SoesUSoesterberg
organiseren.
VanaÍ heden is de verkiezingscampagne
begonnen. U zult ons zien staan op de
Woensdagmarkt in Soesterberg en de
donderdag markt in Soest, en zaterdag 18
november, zie het Campagnenieuws!
Kijk uit naar de RODE brandweerwagen met
de SP vlag in top, daar staan WlJ.
Contact SoesÍ; Els Leertouwer, telnr. 035-
60201 1 3 of mail: e.leertouwer@ xmsnet.nl
Contact Soesterbërg: Johan v.d.Bank, tel nr.
0346-350851 of mail: knab. bank @ xs4all.nl

Campagnenieuws
Agnes Kant was woensdag 8 november voor
een flitsende Íolderactie in Amersfoort.

Ze deelde folders en sponzen uit, en kwam
met diverse mensen in gesprek. De kraam
stond op de Varkensmarkt en vele SP-ers en
ROOD-jongeren deelden in record tijd zo'n 750
sponzen en Íolders uit. Al met al een succes!
Sadet Karabulut komt 18 november.
(31, Amsterdam) staat op nummer 14, van de
SP-kandidatenlijst voor de Tweede-Kamer.
Bestuurskundige, was coördinator dru gsbeleid
Bijlmer en is beleidsmedewerker voortgezet
speciaal ondenruijs. Oud- bestuurslid Turkse
zelforganisatie DIDF.

Sadet zal in de A.i.o. SoesU
Soesterberg bijde kraam op
W.C. De Tamboerijn in
Overhees zijn, van 10.00 tot
1'1.15u om uw vragen te
beantwoorden.
Van 1 1 .45 tot 13.00u zal Sadet
in Leusden zijn op de

Verkiezingsmarl«t in W.C. HamershoÍ (kop
van de Kooikersgracht) voor een o.a. speed-
date ronde. Om daarna van 13.30 tot 14.30u in
Amersfoort bijde kraam op de
Varkensmark te zijn.
Op22 november viert de SP landelijk haar
feest in de Melkweg in Amsterdam. Omdat
echter het OV in Nederland te wensen
overlaat, en al helemaalweinig mogelijkheden
bied om na de verkiezingsuitslagen nog thuis
te komen, vieren we vanaf 20.45u ook in de
afd. AmersÍoort een Íeestje, in het club-
gebouw van APWC aan de Keerkring (van die
fietsroutevariant) in Amersfoort. Leden van de
SP a.i.o.SoesU Soesterberg zijn natuurlijk ook
van harte welkom!

Nieuws vanuit de Íractie
De Keerkring, onderdeelvan de snelle
fietsroute naar AmersÍoort-Noord, krijgt een
veiligere inrichting voor de fietser. Dankzij een
SP-motie, samen met BPA en JA, is het
college met een betere variant gekomen. De
nu gekozen variant is nog niet optimaal, maar
was politiek gezien het meest haalbaar. Waar
de SP-fractie niet over te spreken was, is het
gebrek aan inspraakmogelijkheid voor de
omwonenden. Daarom komt de SP-Íractie,
wederom samen met BPA en JA, met een
motie om de inspraakmogelijkheid van burgers
te verbeteren. Over deze motie wordt 28
november een besluit genomen. Kunnen we
ook meteen bekijken wat er met het voorstel
van Wim van Gammeren is gebeurd om na
afloop van een inspraak een enquète te
houden over hoe bewoners de inspraak
hebben ervaren.
De Groene Zoom in Hooglanderveen!! 'Hoezo
Groene Zoom?'heeÍt Frits Schoenmaker het in
de krant genoemd. De Hooglanderveners is
altijd voorgehouden dat er een mooie groen
strook (zo'n 40 hectare) om het dorp zou
komen. Nu de invulling naderbij komt, blijkt dat
de bewoners zijn belazerd. Van het Groen is
ongeveer 8 hectare openbaar toegankelijk. De
rest bestaat uit sportvelden, begraafplaats en
dergelijk. Ook hier is van inspraak nauwelijks
sprake geweest. De SP wilde rolvan de



gemeente door de Rekenkamer of de raad zelf
laten onderzoeken. De gemeente is voor de
helft eigenaar in het Ontwikkelings-Bedrijf
Vathorst, de andere helft bestaat uit project-
ontwikkelaars en bouwbedrijven. De OBV laat
de plannen maken en zorgt voor de uitvoering.
AmersÍoort wil í100 woningen slopen. De
gemeente noemt het'AmersÍoort vernieuwt'.
De Alliantie (voorheen SCW) heeft eindelijk de
plannen die ze voor ogen heeft met de wijken
Liendert, Schuilenburg en Randenbroek,
ontvouwt. De corporatie heeft in deze wijken
6000 woningen. Met ruim de helÍt van de
woningen moet iets gaan gebeuren. Dat iets is
dat er 1100 woningen, voornamelijk
flatwoningen, worden gesloopt en dat er 2000
woningen worden gerenoveerd. Zo ver is het
nog niet, want dit zijn alleen nog maar plan-
nen. Daarnaast moet 70 o/o vàn de bewoners
van een te slopen flat het eens zijn met sloop.
Nu deze ideeën bekend zijn is er voor de SP
veelwerk te doen in deze wijken. Sloop van
goedkope woningen moet worden voorkomen.
Want nieuwbouw is altijd duurder. De fractie
van de SP wil dan ook onze leden die in
Liendert, SchuÍlenburg en Randenbroek
wonen, oproepen zich bij ons te melden en
zich over de mogelijke sloop uit te spreken.
Contact: Frits Schoenmaker 06 - 36 10 99 55,
Geert Groeneveld 06 - 295 98 628, Anya
Wiersma 06 - 1505 85 96 of Bets Beltman 033-
46 22 907.
De Gemeenteliike begroting. De Íractie van
de SP is druk bezig met indienen van moties
op de begroting. Wordt vervolgd!

SP in Leusden
Op vrijdagavond 20 oktober jl., stond de SP
voor het eerst met de kraam in winkelcentrum
De Hamershof in Leusden. Hoewelhet
vanwege de herfstvakantie rustig was, bleek er
genoeg belangstelling. De in totaal zeven SP
leden waarvan vijÍ Leusdenaren, hebben veel
inÍormatie gegeven. Uit de gesprekken bleek
dat men zeer positief is over de SP, NU ook in
Leusden. De SP brandweerauto reed om het
winkelcentrum heen, zodat hei winkelend
publiek op de kraam kon worden
geattendeerd, met dank aan 'chauÍÍeur'Johan
van de Bank van de SP a.i.o. Soest.
Zaterdag 18 november is de SP weer te zien,
zie het Campagnenieuws!
Leusdense SP-leden (aankomend Kern-
groepleden) woonde de raadsvergadering bij
en doen verslag daarvan;
Contact; : Arlette van Eijseren, tel 06-
42895394 of mail : aveiiseren @ hetnet.nl

ROOD
ROOD AMERSFOORT demonstreerde twee
keer op één dag. Zaterdag 4 november vond

er een maniÍestatie plaats voor de 26.000
vluchtelingen die al meer dan 5 jaar in
Nederland zijn. Een paar FIOOD Amersfoorters
trokken met hun zelÍ gemaakte spandoek naar
Den Haag om te pleiten voor een Generaal
Pardon. Daarvoor had ROOD samen met de
SP om 12:00 uur voor het Centraal Station in
Amersfoort lawaai gemaakt voor dezelÍde
vluchtelingen bij het Vluchtalarm. Voor een
Íoto-verslag kij k op: www. rood.amersf oort.sp. nl
Contact; Hugo Krulrt, telnr.06 -16006391 of
m aí I : h ugokruyt @ to m aat net. n I

Hulpdienst AmersÍoort
Ziet u door alle bomen het bos niet meer?
Wordt u door de instanties van het kastje naar
de muur gestuurd? Kortom; heeft u problemen
waar u zelÍ niet meer uit komt, neem dan zo
spoedig mogelijk contact op met de hulpdienst
van de SP AmersÍoort. De hulpdienst van de
SP is elke woensdag vanaÍ 19.30 uur tot en
met 21.00 uur telefonisch bereikbaar op
telefoonnummer 06-20284553. Sinds kort
heeft de hulpdienst een eigen emailadres
sphulpdienstamersfoort @ tomaatnet.nl. Zo is
de hulpdienst 24 uur per dag en 7 dagen in de
week voor u bereikbaar. De medewerkers van
hulpdienst kunnen u adviseren en zonodig
begeleiden bij het vinden van een oplossing.
Of u nu problemen heeft met een uitkerende
instantie, de belastingdienst of de buren de
hulpdienst neemt uw vraag/klacht serieus en
gaat er samen met u werk van maken om een
oplossing te vinden voor uw probleem.
Mochten uw problemen te specialistisch van
aard zijn dan gaat de hulpdienst samen met u
op zoek naar de juiste instantie die u verder
behulpzaam kan zijn. De hulpdienst is
overigens niet alleen bedoeld voor leden van
de SP. ledereen in Amersfoort en omgeving
met een hulpvraag is welkom, dus u kunt ook
uw collega, vriend(in) oÍ familielid verwijzen
naar de hulpdienst.

Geen tijd, wel geld?
Dan kunt u ook op een bijdrage leveren, in de
vorm van een donatie op: girorekening 349904
t.n.v. Socialistische Partij, AmersÍoort
Hierbijdanken we allen die in welke vorm ook
een steentje bijgedragen hebben, of nog gaan
doen.

Zelfs Lena
plakt ijverig mee!

22 november
STEMMEN:


