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Nieuws van de Fractie

Toch extra geld naar de stadsbus

De gemeente Amersfoott is toch
overstag gegaan en investeert 400.000
euro per jaar in de Stadsbusdienst. Dit
bliikt uit het antwoord van B en W op
schriftelijke vragen van onze fractie. ln
een motie van december 2004 werd het
college opgedragen 1,2 miljoen tot 2il)9
beschikbaar te stellen om de
bezuinigingen van het kabinet
Balkenende te verzachten. ln maart van
dit jaar vond het college nog dat,
ondanks een daling van I procent van
het gebruik van de stadsbus, er geen
extra middelen ingezet moesten
worden.

Na schriftelijke vragen van Frits
Schoenmaker over de stadsbus blijkt dat
het collegè nu toch 1,2 miljoen euro wil
gebruiken voor uitbreiding van de
stadsdienst voor de periode 2006 - 2008.
,,De SP is verheugd dat het college de
wensen van een meerderheid van de raad
nu wel honoreert, " aldus raadslid
Schoenmaker. ,,Het is jammer dat het een
jaar heeft moeten duren, maar beter laat
dan nooit. Het wordt uiteraard wel lastig
om de Amersfoorter die de bus vaarwel
heeft gezegd vanwege de bezuinigingen
weer terug in de bus te krijgen."
De SP pleit er voor de uitbreiding van de
dienstregeling, die per december dit jaar
moet ingaan, voor te leggen aan de
gemeenteraad. De SP zal binnenkort met
een voorstel komen om de nieuwe
dienstregeling te kunnen bespreken.
Contact: Frits Schoenmaker, telnr. 033-
4650725 of mail:
sch oe n m ake r @ tomaatnet. n I

Binnenstedel ijke vern ieuwi ng

ln de plannen van de binnenstedelijke
vernieuwing wordt over de buurt
Jeruzalem/Jericho geschreven dat daar
"iets" moet gebeuren. Dit "iets" kan leiden

tot een (gedeeltelijke) sloop van ruim 350
sociale huurwoningen in deze unieke
buurt. ln een door de SP gehouden
enquète heeÍt een overgrote meerderheid
van de bewoners aangegeven te gaan
voor behoud en opknappen van de buurt.
Naar aanleiding van de enquéte is door de
SP eind junijl. een buurtvergadering
belegd. De uitkomst van deze vergadering
was dat de buurt zich zou gaan
organiseren. Op 28 september jl. heeft
een groep actieve bewoners, de
huurderscommissie en de SP overleg
gehad om te bekijken hoe de buurt zich
zou kunnen gaan organiseren. Besloten is
dat naast de huurderscommissie een
bewonersplatform wordt opgericht. Het
bewonersplatform, bestaande uit 15 a 17
mensen gaan als eerste de uitkomst van
de enquète bespreken met de SCW.
Doelen van het bewonersplatform zijn:
spreekbuis voor de buurt richting SCW,
gemeente en politiek, mogelijke sloop
tegen te gaan, en het opknappen
en betaalbaar houden van de huizen.
Contact: Geert Groeneveld, tel. 033-
4617860 of: e-mail
oee rt. q roeneveld @ wxs. n I

Bereikbaarheid hulpdienst

Met ingang van woensdag 28 september
jl, is de bereikbaarheid van de
SP Hulpdienst uitgebreid met een eígen
telefoonnr. De Hulpdienst is nu dus te
bereiken op 3 manieren, t.w.: via e-mail:
amersfoort@ sp.nl, onder vermelding van
Hulpdienst, of een briefje sturen naar: SP
Hulpdienst, (p/a) Denstraat 9, 3812 ZK
Amersfoort. oÍ u kunt bellen op
woensdagavond tussen 19.30 en 21.00 u
naar tel.nr : 06-20284553
Contact; Anya Wiersma, 06 - 150 58 596,
of mail: wiers.Z2 @ hetnet.nl

Politiek Calé

ln aanloop op de komende
gemeenteraadsverkiezingen heeÍt de SP
samen met 6 andere politieke partijen



(CDA, Groen Links, Jouw AmersÍoort,
Christen Unie, PvdA en WD) een serie
Politieke Cafés opgezet. Dit met de
bedoeling om de interesse voor de politiek
bij een zo breed mogelijk publiek te
activeren. Elke deelnemende partij
organiseert een eigen avond.
Woensdag 12 oktober is het eerste debat,
tussen de WD, de PvdA en het publiek in
de zaal met als thema: 'Wrjkt groen voor
poen?", over de ideeën voor de
vernieuwing van een aantalwijken in
Amersfoort, oftewel de "binnenstedelijke
vernieuwing". Welke wijken worden
aangepakt en hoe gaan die er dan uitzien?
Meer woningen, of juist minder? Duurdere
of goedkopere? Kortom, zaken die grote
gevolgen kunnen hebben voor de
inwoners van die wijken.
Na een inleiding over de ideeën van de
gemeente zullen PvdA en WD met elkaar
in debat gaan aan de hand van een aantal
stellingen.
Tijd: woensdag 12 oktober'05, aanvang
20:30 uur, tot ca.22:30 uur.
Locatie: Café Borra, HoÍ 25.
Data van de volgende politieke cafés zijn:
9 november, SP/CDA,Sociale politiek,
Wet Maatschappelijke Ondersteuning
7 december, CU/SP, Degelijk bestuur
11 januari, GIJWD, lntegratie
15 februari , JN????, Cultuur.
1 maart CDA+PvdA/ Andere partijen,
Verkiezingsdebat Start: 20.30 uur -(max.
einde) 22.30 uur
Contact: Geert Groeneveld, tel. 033-
4617860 of: e-mail
aeert. oroeneveld @ wxs. nl

Vrij dringend zoeken wij.....

..... actieve en betrokken mensen om ons
bestuur te versterken.
Je hoeft niet persé een 'vergadertijger'te
zijn, om deelte kunnen nemen in het
bestuur.
Wilje meer informatie, of een keer een
vergadering bijwonen neem dan contact
op met: Rikus Marring, tel nr. 4808632 of
mail: rikus.marrino @tomaatnet.nl of met:
Nel Groenendijk, tel nr. O6-10357498 of
mail: makire @ tomaatnet.nl

Knutselaars en Doe-het-Zelvers
gevraagd.

De Campagnedenkers vragen Campagne
doeners, om met allerlei materiaal en
gereedschappen de ideeën vorm te
geven.
Ben jij handig en lijkt het je wat om een
actieve rol, in de aanloop naar de
Campagne op je te nemen, neem dan
contact op met: Luuk Miedema, tel nr.
033-4563571 of
m ail : I u uk. m iedema @ omail.com

Algemene Ledenvergadering (ALV)

De ALV wordt gehouden op maandag 21
november a.s. in de zaal van de
Emmauskerk, aan de Noorderwierweg
131, aanvang 20.00 uur. Alle leden
ontvangen hiervoor nog een persoonlijke
uitnodiging. Het verslag van de ALV van
2004 kun je opvragen bij; NelGroenendijk,
tel nr. 06-10357498 of mail:
makire@tomaatnet.nl

Actie Noodrem

Wie zet zich actief in voor de'Actie
Noodrem"?
Artsen zijn tegen, patiënten zijn tegen, de
bevolking is tegen en toch dendert de
kabinetstrein van het nieuwe zorgstelsel
gewoon door.
Om een poging te doen die trein te
stoppen, moeten we met zoveel mogelijk
mensen aan de noodrem gaan hangen.
Meld je zo snel mogelijk aan bij: Ton
v.d.Scheer, tel nr. 06-27044114 of mail:
h e nd ri ks. sch ee r @ h etn et. n I

Agenda
lToktober ---Bestuursvergadering
18 oktober -- Werkgroep Zorg
22 oktober -- Marktkraam

Leusdenrueg
I november --- Politiek Café SP/CDA,

WMO
21 november ..- Algemene

Ledenvergadering
Emmauskerk,
Noorderwierweg


