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Op 8 november jl. hield de werkgroep Leusden
een bijeenkomst om met haar leden kennis te
maken en te brainstormen. Een van de
genodigden uras Pieter Wout Duquesnoy,
namens de SP in de Provinciale Staten van
Utrecht. Hiema volgt zijn verslag van de
avond:

"ln de Provinciale Staten van tJtrecht doe ik de
ruimtelijke ordening, daarom was iR I
november uitgenodigd bij de kemgroep
Leusden. Hoe gaan we om met
bedijventeneinen en de nieuwbouw daaruan?
ln Leusden is daar t Spieghel een voorbeeld
van, reden waarom ook Paulus Jansen
(Tweede Kamerlid) naar deze avond was
gekomen. Gelukkig doe ik in de staten ook
"Watef, want nat.was het wel daor al die
stortbuien. Die regen was een belangrijke
reden, waarom er tnaar een heel klein groepje
SP-em aanwezig was. Tijdens de gesprekken
bleek dat Leusden ook andere problemen kent
dan de bedrijventeneinen. Een fatsoenlijke
middelbare school, hö maar! En daar was men
het unaniem over eens: voor een plaats meÍ
30.000 inwoners is dat ontzettend stom. Een
dependance van een Amersfoortse middelbare
schoo/ zou goed zijn voor Leusden. Het meest
logische is, am dan te starten met de eersfe
twee leerjaren D,Í rb een prachtig item om met
de inwaners van Leusden in gesprek te gaan.
Verder is er nog de PON-lgn, dit zou een
mooie en vooml snelle OV-vehinding zijn van
Leusden naar Amersfoort. Nu staan ook de
öussen in de file tijdens de sp/s. Met dit
onderwetp kunnen we ook in de Staten aan de
s/ag. Bij de nieuwe OV-concessie kan er
gekeken worden naar het eersfe deel van de
PAN-fijn met een sneltram fussen Amersfoort
en Leusden.

k kon tevreden naar huis met de kennis van
een aantal actieve Leusdenaren en de
wetenschap dat de SP-ers in de provincie ook
hier hun ogen en oren open houden ten
dienste van de SP in de provineiale staten.

Veeísucces Ín Leusden!

PieterWout Duquesnoy"

Hulpdienst:
De hulpdienst is wekelijks telefonisch te
bereiken op woensdagavond van í9.30 uur tot
en met 21.00 uur op telefoonnummer 06-
24284553. U kunt uw vtaag ook stellen via de
email sphulpdienstamersfoort@tomaatnet. nl.

Rood:

POP in Amersfoort leeftl

Maandag 12 november jl. organiseerde ROOD
een open avond in theatercafé Bona. Het
thema was Pop lokaal, kansen voor poptalent
in Amersfoort. De zaal zat vol
muziekliefhebbers en ROOD-
geïnteresseerden. Tweede-Kamerlid Arda
Gerkens kwam ons vertellen over de door haar
geschreven popnota en de onlangs gestarte
petitie. Daarnaast waren lde Koffermans (Per
Expressie) en Harold Oddens (poppodium De
Kelder) te gast om wat meer over de kansen
voor poptalent in Amersfoort te vertellen.
Lokaal talent Youmeelectricity vezorgde de
muziek en er was ruimte voor discussie met de
zaal. Uiteindelijk werd er geconcludeerd dat er
te weinig oefenruimtes voor beginnende bands
in Amersfoort zijn en dat we de handen in één
moeten slaan om hier wat aan te doen!

Dinsdag 27 november 2OO7 wordt de
cuttuumota in de gemeenteraad gepresenteerd
en daar zullen we gezamenlijk inspreken om
onze ideeën te laten horen. Kom vooral langs!

Voor meer informatíe over
anna. la.verge@gmail.comSP.

ROOD:



SP'wi i kcoörd i natoren :

Misstanden in de buurt, belangrijk nieuws uit
de buuÉ? Meld het je wijkcoördinator:

Leusderlsvartier: Pieter Cloo: telnr: 033-
4612561
Soesterhirrartier: Bets Beltma n : bets. beltman @
tomaatnet.nl
LienderURustenburg: Nathalie Hos: telnr: 06-
51979913
Leusden: VACATURE!
DonesteinA/ermeerkwartier: Anya
telnr 06-15058596
KattenbroeUNieuwland: Gerben
telnn 06-51131005
SchothorsUZielhorst Yvonne Claus telnn 033-
4943610
SchuilenburglRandenbroek VACATU REI

Straat jouw wijk er niet bij en wil je zelf actief
vuorden binnen de SP? Weet je wat er leeft in
jouw wijk? Neem dan contact op met Nathalie
Hos: 06-51979913

Fractie:

De SP fractie is deze maand bezig geweest
met de gemeentebegroting 2008. Het gaat
financieel goed met de stad. Er zijn miljoenen
voor groen, ABC scholen en jongeren. Het
ijsbaantje op het Lieve Vrouwekerkhof komt
volgend jaar weer terug met kerst, door
subsidie van de gemeente. Wij hopen dat er
volgend jaar weer met veel plezier wordt
geschaatst. Met namen door kinderen waarvan
ouders het niet zo breed hebben. Ondanks alle
miljoenen, ziet de fractie in de begroting te
weinig aandacht voor mensen die het moeilijk
hebben. Zo wordt er een 'potje"gemaakt van
7,2 miljoen euro voor ruimtelijke investeringen.
De SP pleit opnieuw voor instelling van een pot
sociale investeringen. Daamaast heeft de
fractie in een moties en amendementen
gevraagd voor een bijstelling aanvulling van
sociaal beleid. Onder andere is gevraagd dat
het college zich gaat inzetten om
(MKB)bedrijven naar Amersfoort toe te halen
met werkgelegenheid voor mensen met een
VMBO opleiding. Daarnaast is een motie
ingediend om de slaagkans op een (sociale)
huurwoning van 22a/o nu te verhogen naar 33%
in 2016. Verder wil de SP meer aandacht voor
de subsidieregeling om openbaar gebouwen
toegankelijk te maken voor mindervaliden.
Voorstel is de promotie voor de
subsidieregeling te starten in ons eigen
stadhuis, waar mindervaliden de raadszaal

Wiersma:

van Veen

alleen kunnen bereiken met behulp van een
goederenlift. De laatste 2 moties gaan over het
maken van invalidentoiletten in de binnenstad
en meer subsidie voor een
speeltuinverenigingen.

Voor meer fractienieuws, kijk op de website
van SP Amersfoort of neem contact op met
een van de raadsleden.

De Pollepel:

Als nieuw (terugkerend) item in het inleg wordt
een lid van de SP Amersfoort gevraagd om
zi,lnlhaar favoriete recept met tomaten te
beschrijven en een korte introductie van
zichzelf te geven. Elke maand wordt er een
ander SP-lid aangewezen om de pollepel ter
hand te nemen. Als redactielid van het inlegvel
zal Nathalie Hos het spits afbijten:

Tomaten met mozzarella:
(voor 4 perconen)
4 trostomaten en 150 gram mozzarella in

stukjes snijden en verdelen over 4 bordjes.
Basilicumblaadjes en pesto verdelen over de
tomaten en de mozzarella. Naar smaak wat
witte wijnazijn toevoegen en natuurlijk wat zout
en peper er over strooíen.

Als redactielid van het inlegvel ben ik elke
maand druk bezig met het verzamelen van
copy daarnaast ben ik lid van het bestuur van
de SP Amersfoort en de hulpdienst. ln mijn
dagelijks leven ben ik werkzaam als advocaat.
Begin november heeft de landelijke SP succes
behaald samen met de Vereniging van Sociale
Advocatuur Nederland. Het kabinet had
voorgesteld om vanaf volgend jaar (te) veel te
gaan bezuinigen op de gefinancierde
rechtsbijstand. Na een demonstratie in toga
door diverse advocaten en een enquete onder
de advocatuur, georganiseerd door de
landelijke SP, zin de bezuinigingsplannen
voorlopig op een laag pitje gezet. De toegang
tot de rechter voor mensen die het financieel
niet zo breed hebben is daardoor- voorlopig -
vezekerd!

Voor de volgende editie van het inlegvel draag
ik de pollepel over aan Marianne yan
Apeldoorn, medewerkster van de hulpdienst.


