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Autoloze zondag

Op 19 september werd een deel van de
Stadsring vrijgehouden van autoverkeer. Dit
was in het kader van Autoloze Zondag dit jaar,
georganiseerd door Jongeren Milieu ActieÍ
Amersfoort. Samen met Circus School
Amersfoort, De Volkssterren-wacht en
Conne>«ion, bemensden ook enkele SP-ers
een kraam om de bezoekers bewust te maken
van de problemen die automobiliteit met zich
mee brengt.
Op de stadsring werd een parcours uitgezet
voor skate- en fietswedstrijden.

Er werden ook demonstraties op een
springkussen gegeven, een en ander kreeg
veel bekijks, en was zeer inspirerend. Hopelijk
krijgen we volgend jaar de hele Stadsring ter
beschikking - en krijgen we meer gemeenten
zover om mee te doen.

Bets, Joris, Brenda, Frits en Dick verzorgden
de SP inbreng, en worden hiervoor bij deze
bedankt!

Flyers verspreiden!

Zoals tijdens de demonstratie van 2 oktober
duidelijk werd, we willen het anders!
Het eerste Nederlands Sociaal Forum geeft
inhoud aan andere wereld en jij kan meedoen!
Op het Nederlands Sociaal Forum (NSF) van
26-28 november komen duizenden mensen bij
elkaar die willen laten zien dat het in
Nederland anders kan.Ze willen een wereld
zonder afbraak, oorlog en racisme. Er zijn dat
weekend meer dan 100 workshops en debat-
ten. Ook kunst, cultuur en muziek ontbreken
niet op het NSF dat plaatsvindt in en om de
Beurs van Berlage in Amsterdam.
Het Sociaal Forum wordt op zondag28
november om 14 uur afgesloten met een grote
actie in Amsterdam.
We willen je vragen om de bijgevoegde flyers
te verspreiden, bijv. door ze bij buren/ vrienden
of familie in de bus te doen.

Contactpersoon: Rikus Marring, telefoon 033-
4808632

Referendum over ecoduct in Soest

Op 19 januari 2005 kunnen Soesters hun stem
uit brengen voor of juist tegen een ecoduct
over de Amersfoortsestraat, middels een
referendum. Het ecoduct maakt deel uit van
het Project Hart van de Heuvelrug, en zou de
verbinding worden tussen de Vlasakkers en de
Leusder -heide. Het actiecomité vindt de
stelling; geen ecoduct, geen woningbouw,
chantage. Bovendien vindt het actiecomité een
miljoenen kostend ecoduct kapitaalver-
nietiging.
Meer informatie hierover kun je vanaf I
november vinden op de site van het
actiecomité;www.ecoduct.nl en wil je eerder
meer weten www.soest. nl

Meedenken, meedoen

Binnen de SP willen we graag dat mensen
actief betrokken zijn bij het tot stand komen
van onze plannen en acties. 1 November a.s.
hopen we dan ook op een grote opkomst van
mentaal en/ of fysiek actieve mensen.Waar
gaan we ons sterk voor maken met z'n allen in
2OO5? Laat het weten op de Algemene
Ledenvergadering in de AmershoÍ, om
20.00u beginnen we.



Zelfde Íout

Wat jammer nu dat juist Amerikaanse
architecten moeten constateren dat Vathorst
een wijk is die leunt op de auto en die mensen
dwingt in de auto te stappen.
Dit is een citaat uit de door Frits
Schoenmakers, ingezonden brief naar de
Amersfoortse Courant.
Eindeloos is er in de raad gediscussieerd over
de zogenaamde modal split, waarmee je
probeert mensen meer gebruik te laten maken
van het Openbaar Vervoer en de fiets, zodat
ze wat vaker de auto laten staan. ln de praktijk
blijken zowel Nieuwland (nota bene onze
milieuwijk), als Kattenbroek gebouwd te zijn
om makkelijk met de auto het huis en de
snelweg te kunnen bereiken. Diezelfde fout
maken we nu in Vathorst weer. Autobezitters
kunnen hun auto's voor de deur parkeren, de
bus laten we zo ver mogelijk van de huizen
vandaan een half rondje rijden. De SP wilgeen
automobilistje pesten, maar er welvoor zorgen
dat dankzij goede voorzieningen zoveel
mogelijk mensen gebruik maken van het
openbaar vervoer en de fiets. Het milieu wordt
erdoor gespaard en mensen blijven gezonder.
Stadsrand parkeren of Boulevard parkeren met
daarnaast een fijnmazig busnetwerk, zou een
groot verschil maken. Maar helaas de autoloze
bewoners van Vathorst (lopen door, en-) staan
in de kou.

Contactpersoon : Frits Schoen m akers, telefoo n
033-4650725

Soest

De werkgroep Soest is voor de tweede keer
bijeengeweest. We hebben gesproken over
van alles en nog wat, maar vooral hoe we de
SP in Soest een goede plaats kunnen laten
innemen. Waar kan de SP het verschil maken
met de bestaande partijen? Op welke wijze
kan er in Soest een SP gezicht worden
gevormd? Moeten we ons inzetten voor het
reÍerendum over het ecoduct of niet? Moeten
we ons bezighouden met jongeren huisvesting
en woningaanbod voor de starters op de
woningmarkt? ls de zorg nog welvoldoende?
Blijft het onderwijs welop peil in de nieuwe
bestuursvorm?
We beginnen met een onderzoek naar de
zorg. Hoe zijn de voorzieningen nu en wat blijft
daar in de toekomst van over? En wat vinden
onze leden? Wie mee wil doen of wie iets kwijt
wil over de zorg in Soest kan contact opnemen
met Rikus Marring of Bert Zuurke.

Contactpersoon: Rikus Marring, tetefoon 033-
4808632

Het succesvolle enquëtevervolg

De drempels in de Dollardstraat hebben hun
grote onderhoud gehad en zijn nu fietsvrien-
delijk te noemen. Dit gebeurde welverassend
snel na de gehouden enquëte. Een ieder die er
aan meewerkte vanaf deze plaats bedankt.

lnlegvelcontact: Nel G roenendijk,
makire@tomaatnet.nl


