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Een kei die uit de brand helpt???
Beste mensen, zoals sommigen alweten en
anderen het misschien al gezien hebben, is
onze organisatiesecretaris: Adri Slingerland,
om gezondheidsÍedenen, voor onbepaalde t'rjd

buiten dienst Wj wensen hem ook vanaf hier
van harte betersdrap. Meds omdat Adri eerder
ook al aangegeven had te willen stoppen met
deze functie, zijn wij dringend op zoek naar
iemand die hier in wil springen.

Fractie nieuws
Momenteel is de ftactie druk met verschillende
ondenrerpen. lk licfrt er twee uit. Frits
Schoenmaker en Geert Groeneveld zijn bezig
met het project Amersfoort Vernieuwd'. Zij
hebben een enquëte opgesteld en een flyer
gemaakt weannee ze, samen met ac'tieve SP-
ers langs de deuren gaan. Hierin worden de
bewoners gevraagd wat zij van de
sloopplannen van de gemeente vinden. Verder
is er afgelopen dinsdag een motie van de §P
(samen met de PvdA) in de raad aangenomen
die het College de opdracht ged het
tankstation ïnq aan de Soestenreg te sÍopen.
De motie is 3 oktober - op de WD na -
unaniem aangenomen.

De dag erop stond er al in de krant te lezen dat
de gemeente daadwerkelijk stappen
ondemeemt en van plan is het station zo snel
mogelijk te sluiten. De fractie is eqg verheugd
over dit feit!
Contact: Anya Wiersma, tel nr.033-8881261 of
06-íil58596 of nail:
a n,va. wie rs m a@to m aatret. n I

Kerngroep §P - §oest
Hij is weg! Wat? De aanwaql voor de status
van AFDELING lN OPRICHïING. Nog een
paar dagen geduld, op 13 oktobertijdens de
vergadering van het Partij bestuur word er
beslist of wij deze status verdienen.
\Mj vinden natuurlijk van wel. \Mi zrjn
uiteindelijk al vanaf augustus 2004 baàg een
afdeling in SoesUSoesterberg op te zetten.
Maar deze status krijg je niet voor niets, je
moet er welwat voordoen; Folderen, plakken,
op de markt en in winkelcentra staan met de
kraam, meedoen aan acties zowel lokaEl als
landelijk, de Tribune verspreiden enz.
Johan en Els hebben het partijcongres op 7
oktober mee mogen maken. Hier werd het
conceptverkiezingsprogramma besproken. Er
waren zo'n 300 amendementen welke
besproken moesten worden. Er moest
gestemd worden over de kandidatenlijst en de
Amendementen.
Alle bekende kandidaten waren er, Jan M,
Agnes, Harry, Jan de W, ltista, Ewout enz.
Op deze dag hebhen wij afscheid van een
SP-er van het eerste uur genomen: Fenna
Vergeer.
Tijdens de voordracht van Huub Oosterhuis,
onze lijstduwer kon je een speld horen vallen
en dat in een zaal met ca. 700 manfurourrr. Al
met aleen dag met het echte $Pgevoel.
Soesterbergers, let op:
28 oktober staan wij met onze kraam in
Soesterberg, vanaf 10.0O tot ca. 13.00 uur op
de Rademakerstraat - hoek lGmpweg.
Komen jullie langs om een praatje te maken?
Contart Hs Leertouwer, telnr. A3í6CIní13
af m ai I : e- lee rto uwe!@.m s net. n I

Leusden wil meerh kiezen hebbenl
Leusden heeft op slechts eén lid na, genoeg
SF leden om te starten met een kerngroep.
De grote klacht van LeuEdense §P'ers is dat
men tijdens de gemeenteraadsverkiezingen
geen §P kan stemmen. Onder het motto:
"Lsusdenwil meerte kiezen hebben", gaan
wij daar HU wat aan doen.

V,acafurc

Ben jij een keiin; het organiseren, mobiligeren,
inventariseren, cornrnuniceren, en heb je
bovendien tijd genoeg en misschien zelfs een
rijbewijs en auto? Dan zot je ons bestuur en
daarmee onze afdeling, enorm uit de brand
kunnen helpen.

Beloning: de mogelijkheid om cursussen te
volgen, in een leuk team te werken, en veel
kunnen leren van;en mËt eíkaar. Verder, het
genieten van het succes van een goed
functíonerende en actieve $P afd., door deze
overeind te hou&n en uit te kunnen bouwen.

Contacl: Nel Grcenendij|, tel nr. 0&1A357498
of mail:

SP.



Op vrijdagavond 20 oktober staat de SP kraam
in De Hamershof, op de kop van de
Kooikersgracht. De SP Brandweerauto rijdt die
avond rond het winkelcëntrum.
Op zaterdag 18 november tijdens de
verkiezingsmarkt, georganiseerd door de
gemeente, is de SP natuurlijk ook van de
partij! Leusden telt momenteelzeven lokale
partijen en dat moeten er dus acht worden.
Over vier jaarwil ook de Leusdenaar immers
§P kunnen stemmen tijdens de
gemeenteraadsverkiezi n gen.
Naar aanleiding van de oproep in de Tribune
hebben zich inmiddels enthousiaste actieve
SP leden gemeld om te helpen met tal van
campagne activiteiten, maar wij kunnen nog
meer enthousíastelingen gebruiken met name
voor de §P kaam op 18 november. §amen
zijn we sted< dus,....... meldt u zich 6an, hoe
meer zielen hoe meer vreugd!
De §P verkiezingspostens scfritteren NU ook
op de Lasdense verkiezingsborden!
Confut: Arletle van Eij*ren, tel 0*42895394
of mail: ardieren@iefnef.nl

Hulpdienst
De hulpdienst van de SP Amersfoort is elke
woensdag vanaÍ 19.30 uur tot en met 21.00
uur telefonisch hreikbaar op telefoonnummer
06-20284553. Sinds kort heefl de hulpdienst
een nieuwemailadrcs:
sphulpdienatamersfoort@,tomaatFet.nl Zo
is de hulpdienst 24 uur per dag en 7 dagen in
de week voor u bereikbaar. U kunt bij de
hulpdienst terecht voor uiteenlopende vragen.
De huidige hulpvragen bestaan uit
problematiek m. b.t. huurachterstandldreigende
ontruiming, burenoverlast, WAO en
asielprocedure. Uiteraard bent u ook met
andere hulpvragen van harte welkom.
Overigens is de hulpdienst niet alleen voor SP-
leden. De hulpdienst is er voor een ieder die
hulp nodig heeft en zelÍ is vas§elopen in het
woud van regelgevirg en instanties. De
medewed<ers van de hulpdienst, inmiddels een
team van 6 personen, zullen trachten om u zo
goed mogelijkte helpen door bijvoorbreld het
sdrrijven van een brief of bea*aarschrifi. Als
de hulpvraag te uitgebreid is of te
specialistisch van aard dan wordt u naar de
juiste instantia doorverwezen. Tot slot nog een
advieq ya,q og.oot belano: Blijf níet te lang
rondlopen met problemen of vragen. De
ervaring heefr geleerd dat daardoor het vinden
ven €en oplossing vaak moeilijker wordt. Dus
meldt u tijdig bij de hulpdÍenstl

ROOD is actieífl
- Fietsenastie: Op het Gentraal §tation van
Amersfoort staan veel te weinig fietsenrekken
Dit hebben hebben we onderzocfrt door het

aantal rekken rondom het station te tellen en
op 3 versclrillendo momenten het aantal
Íïetsen te tellen. Fietsen die buiten de rekken
staan worden weggesleept en dan kun je, je
eigen fiets voor 25 euro terug kopen. Waar?
Bij stichting "De Werkplaats", helemaal
achteraan op industrietenein "De lsself', die
alleen op zaterdag en dan nog maar een paar
uur open is, en naurelijks telefoniscft
bereikbaar.
(Omdat Groen Links ook met de Íietsen bij het
station bezig is, wordt bekeken hoe nu verder)
-Vluchtalarm {ROOD/§P actie}: Elke eerste
maandag van de maand gaat het luchtalarm.
Van dit alarm maken wij gebruik om zelf ook
nog eens een hoop lawaaite maken voor
een humaner vluchtelingenbeleid. Er is een
ROODI§P werkgroep die hiermee bezig is en
donderdagavond 12 old. hebben we een
overleg en maandag 6 november om 12 uur
zullen we dus ook een hoop henie laten horen!
Hiervoor zijn zoveel mogelijk mensen gewenst,
maak bij deze al een gaatje vrij in je agenda.
Locatie: §tafiomplein, daÉum: 6 november,
tljd: íí.45u -í2.30u
Contact:Anna la Verge, tel nr. 0E-49 963 931
m ail : an rra. la.Yerue@lq m ail. cfr m

Cam pag ne-activiteiten
Inmiddels zijn er 2 klusavonden goreest
\,vaarop allerlei ideeën voorde campagne
uitgewerkt ziin. Zo zijn eq §Peerpunten op eeÍt
bord geplakt, verkiezingsposters van
versteviging voorzien, en een dominospel
gemaakt. Verder gaan we elke zaterdag op
pad met de verkiezingskraam en de'zorg-
keet' , wat dat is kun je het best zelf komen
bekijken.
Bre4g jij graag het SP programma onder de
aandacht? Help ons dan;
- bijde kraam,
ConÍact: met Nel Groenendijk, td nrO&
1 0 3 57 49 8 of m a ll : dtF, r rvtp m p qtie@t? n ail. co m
- of bij andere campagneactiviteiten,
Contact: Hugo Kruyt, tel nr. 0&1ffi06391 of
m ai I : huao tru vt@to m a atnel. n I

Agenda

28 oktober - Kraam Leusderkurartier
28oktober -KraamSoest
4 november - Kraam Emiclaer
6 november -Vluchtalarm
1í noverÉer- Kraam Neptunasplein
18 novamber- Kraam §oest
18 november- l(raam Varkensmarkt
í 8 noven$ar - Ver*iezingmarkt Lausden

De agenda vind je ook op:


