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Afgelopen donderdagavond heeft D66 Pim van der Berg

gekozentot lijsttrekken Hijzit nu nog voorJouwAmersf oort
in de Raad. Omdat hii heeft aangegeven in de lopende
periode al het gedachtengoed van D66 uit te dragen
vraagt de SP hem om zijn zetel ter beschikking te stellen!

ll-eze volksveftegenwoordiger is immers voor 4 jaar door de

burgers van Amersfoort gekozen voor Jouw AmersÍoort. Dat

hij sinds twee of drie maanden lid is van D66 en deze padij

kennelijk ineens een warmer hart toedraagt, kan geen reden

zijn om de burger van Amersfoort die op hem heeft gestemd

niet meer te vertegenwoordigen

Al eerder in deze raadsperiode is het raadslid Haphael Smit

van JA overgestapt naar de BPA. Deze stap werd toen door

de achterblijvencJe twee raadsleden hoogst onfaisoenlijk

genoemd: als je niet meer staat achter de partij waarvoor
je bent gekozen, moet je je zetel ter beschikking stellen

- zo stelde JA toen nog terecht.

Dat D66 in Amersfoort er nu opportunistisch voor kiest om

alvast hun campagne voor de verkiezingen van 2010 in de

Raad op te starten door gebruik te maken van de zetel van

Jouw Amersfoort en zo mee te liften op het landelijke succes

van deze partij, staat voor de SP gelijk aan kiezers bedrog!

Wle zegt dat een Jouw Amersfoort-kiezer van 4 jaar geleden

nu op D66 wilstemmen!

De partij heeft kennelijk niet voldoende gewicht in huis om een

doorgewinterde D66-er als lijsltrekker te kiezen, en lost dat

nu op deze manier op. Brj de aankomende verkiezingen mag

de kiezer zich alvast gewaarschuwd weten. Waar de wind

De fractie zal er de aankomende maanden veel aan doen om

dat duidelijk te blijven maken. Zij hebben inmiddels een brief

gestuurd aan de ïractie van Jouw Amersfoortl

Gezocht helpendc handen Flitsactie op de Ganskuiil
-. voorbereidingen van de aankomende verkiezings-\-Émpagne zijn begonnen, We zijn enthousiast, hebben
leuke ludieke acties bedacht, en willen volop weer de
wijken in! Om alleste doen watwegraag willen hebben

we jullie hulp hard nodig en daarom deze oproep.

Sommigen van jullie zijn aljaren lid van de SP, anderen weer

kori. Misschien ben je a[ actief, of heb je in het verleden veel

gedaan. We doen een beroep op jullie allemaal, ervaren of

níetl Begint er al wat te kriebelen? We zoeken mensen om te

folderen, om verkiezingsmateriaal uit te delen, maar we zoeken

ook: tomatenzaadjesinpakkers, uitdelers bij de kraam, vaste

kraam enthousiastelingen, wijkbezoekers, tomatensoepuitdel-

ers, actieveainners, creatieven, doeners, denkers, schrijvers,

noem maar op! Meld je aan op amersfoortSP@gmail.com

Samen met bewoners heeft de SP actie gevoerd op de

Ganskuijl. Vlíederom tegen de Alliantie, die hun huur-

ders letterhik weer in de kou laten staan.

Met een ploeg zijn we de wijk in-

getrokken, er werden Íormulie-

ren uitgereikt waarop bewoners

o.a. hun energiekosten kunnen

vermelden. Zij blijken namelijk

torenhoge energie rekeningen

te hebben met nabetalingen van

soms wd 800,- tot 1200,- euro,

De Alliantie laat na deze woningen te isoleren. Bewoners heb-

ben hier schoon genoeg van en willen dat woningbouwco-

operatie De Alliantie voor 2010 overgaat tot isolatie van de

woningen. De Alliantie toont al meer dan 5 jaar een uiterst

passieve houcling op dit gebied. De huurders nernen geen

genoegen meer met alleen

de goedkope schilderbeurt die Alliantie nu wil laten uitvoeren

bij de Ílats.... wordt vervolgd!
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Zij wil met name gglp vrij,,mqken met bezuinigingen op ge-

plande luxe parkachtige en recreatieve voorzieningen in het

gebied ten noorden van Vathor§ , en op de geplande ijsbaan.

Ook toekomstige verkeersvoorzieningen in hei kader van

'VERDEB' (aanpassingen ten behoeve van een rondweg door

bos Birkhoven) moeten'wat betreft onze fractie op <ie helling.

Alle bezuinigingen doen pijn, ook de keuzes van onze SP

fractiel Echter, financièle tegenvallers afuvenden op de meest

loruetsbare groepen in onze lokale samenleving en sociaai-

culturele en sportieve activiteiten met een "menselijke maat"

is ten alle tijden onaanvaardbaar. Dus Bets, Geert en Frits

strijden nog even voort!

FRAGTIE}IIEUWS

Het huidige College kiest asociaal volgens onze frac-

tie: schuldhulpvérlening en wijkcentra ziin nu onterecht

mikpunt van de bezuinigingen! Onze Íraciie verdedigt

sociale samenhang en menselijke maat in het bezui-

nigingsdebat!

Onze fractie zet zich schrap om de belangen van kwets-

bare mensen te beschermen en de sociaal-culturele

samenhang in onze stad te verdedigen. De menselijke maat

en onderlinge solidariteit moeten volgens de SP fractie voo-

rop staanl Zij heeft in debatten de raad rond de B miijoen

euro in 4 jaar aan alternatieve bezuinigingen voorgesteld.

GOTLEGE BEZIIHIGT IAAT!

HET BLIJFT EEt{ SUGGE$ ROOD ORGAI{ISEERT

WEEB EEII WEGGEEFMABIff !!
ROOD fiong in de SP) gaat in het kader van de Feestdag

van bevriide consumentenen weer een ludieke protest-

dag tegen overconsumptie en funshoppen organiseren

met de inmiddels overbekende weggeefmarkt!

Zij roepen alle leden van de SP op om mee te helpen spullen

te vezamelen en vooral veel aan ROOD weg ie geven, zodat

de markt weer een daverend succes wordt.

De markt staat net als voorgaande keren op de Varkensmarkt,

op 28 november a.s. tussen 12.00 en 15,00 uur. Maar eerst

spullen vezamelen! Degene die willen, kunnen de spullen op

vrijdagmiddag/avond 27 november naar de fractiekamer bren-

gen, Voor degene die het opgehaald willen hebben: op dorl-
derdagavond 26 november gaan we een taxi-rondje doen.

(op deze manier staan de spullen maar 2 dagen in de frac-

tiekamer).

Heeft u nog spullen om weg te geven? Bel dan met Mieke

(0610283741) of mail naar Mieke.horlings@gmail.com

ERSFOORT.SP,ilL


