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POLITIEK CAFÉ: oude media. nieuwe
allenaa! Politiekl'

media.

Op maandag 19 november a.s. is het volgende

politiek café van de SP. We gaan met elkaar
spreken over media en poliUek. Meer en meer
werken politieke partijen met spÍndokterc. Het

.

Fietsers gefeliciteerd
Gemeente bedankt!

**oou

in de

rnedia lijkt het belangrijkste
criterium te worden om uitspraken wel of niet

effect

!

fietsiefoets ie.nt

.#

te doen. lntussen beconcurreren de tv zenders

elkaar met pakkende beelden en oneliners'
Tijd voor een onderbouwd betoog is er niet
rneer. Daarnaast zijn er de altematieve media
op lntemet. Nieuwsfora en alternatieve nieuws

sites brengen hun eigen nieuws.

§f

-urij l«goërd

gebeurtenissen

partij het spel. Er ziin sprekers met pittige

ingesteld. U

tegengeluiden. Het wordt dus weer net zo druk

geanimeerd als de vorige keer.
Meer informatie vindt u binnenkort op de
website van de SP: www.amersfoort'sp.nl

en

datum: 19 novembef 2@7
Locatie: de Rooie Cent, Hooglandseweg-Zuid
34A, in Amersfoort.
Aanvang: 20.00 uur.
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Om goed op de hoogte te blijven van de
in de wijken in Amersfoort
heeft de SP Amercfoort wijkcoÖrdinatoren

Wie houden we verantwoordelijk voor onze
nieuwsvooziening en hoe speelJe als politieke

i

kunt uw

navolgende mensen:

Leusderkwartier:

Pieter Cloo:

telnr:

033-4612561

Soesterkwartier: Bets Beltman: bets. beltman@
bmaatnet.nl
LienderURustenburg: Nathalie Hos: telnr:
06-51979913
Leusden: VACAïURE!

Contract Yvonne Claus
wonneclaus@olanet.nJ, tel. : 033.491361 0

oPmerkingen,

mededelingen etc over uw wijk kwijt aan de

DorresteinA/ermeerkwartier:

Anya

Wiersma:

telnr: 06-15058596

LEDET{YERGASERING:
UYannesr: 3í ol«tober 2007

Waar:

Wlkcentrum

De Roaf, Van

Assenraadt fi aat 2 te AmersfooÉ
Hoe laat inloop vanaf í9.30 uur

Hulpdierct:
De hulpdienst is wekelijks blefonisch

Staat jouw wijk er niet bij en wil je zelÍ actief
worden binnen de SP? Weet ie wat er leefr in
jouw wijk? Neem dan contact op met: Nathalie
te

bereiken op woensdagavond van 19.30 uur tot
en met 21.00 uur op telefoonnummer
06-20284553. U kunt uw vraag ook stellen via

de

sphulpdienstamensfoort@tomaatnet. nl.

KattenbroeUNieuwland: Gerben van Veen
telnr: 06-51131005
SchothorsUZielhorst Yvonne Claus telnr:
03H943610
Schuilenburg/Randenbroek VACATUREI

email

Hos: 06-51979913

ROOD yggr dq popmuziekl
Zaterdag

29 september il. was ROOD op

festival Per Expreseie te vinden. Waarom? Om
toffe Amersfoortse kunstenaaÍs en muzikanten

te

spotten natuurlijk, maar vooral orn
handtekeningen te vezamelen voor de
Nederlandse popmuziek!

Als vervolg op de initiatiefrrota "Oorstrelend,
hartveroverend' uit 2006 heeft de SP een

SP.

petitie gestart met een aantal voorstellen om
dë popcultuur te stimuleren. De regering

schenkt namelijk weinig tot geen aandacht aan
de popcultuur in ons land. ROOD wil door het
ophalen van handtekeningen aandacht vragen
voor jong poptalent.

De raad - waaronder de SP - gaat beslissen
welke locaties het worden.
Dit is een moeitijke keuze" Daarom vragen wii
ook uw menlng hieroverll
Reacties naar bets.beltman@ tomaatnet.nl

Festival Per Expreosie is een jaarlijks festival

voor jong Amersfoorts talent

in

allerlei

kunstdisciplines. Een goede gelegenheid dus
om handtekeningen op te halen. Ongeveer 100
festivalgangers hebben op de "Graagmuu/'
van ROOD de petitie getekend,

De aankomende bijkomst voor ROOD'leden
en geïntere§seerden zal ook in het teken staan

van de

Nederlandse popmuziek

en

zal

gehouden worden in café Borra. Voor datum
én meer informatie, houdt onze website in de

gaten: www.rood.amersfoott.s!.nl of mall/bel

Anna la

Verge,

0649963931

roodamersfoort@sp-nI

Opvanq alcohol Bn drugsverclaafden
Door de groei van Amersfoort krijgen w'tj zo
langzameihand steeds meer te maken met
'problemen', die horen b'rj een grote stiad. Maar
eigenlijk is het niet juist om van 'problemen' te
spreken. Er ontstaan pas enkele problemen in
een stad, als de gemeente te laat naar
oplossingen zoekt. Feit in Amersbort is, dat
de groei van het aantal daklozen de laatste
jaren enorm is toegenomen. Onder deze groep
iitten eeR groót aantal almhol enlof
drugsverslaafden. Door het ontbreken van
voldoende opvang en begeleiding is dit feit zo
langzaamaan een 'probleem' geworden. De
SP-fral<tie pleit al veel langer voor goede
opvangvoorzieningen. leder van ons kan door
omstandigheden daKloos worden, dakloos
blijven en ieder van ons kan wellicht verslaafd
raken. Het is een kwestie van beschavíng om
als stad voorzieningen hiervoor te treffen.

Wij steunen dan ook de huidige zoektocht om

geschikte Iocaties

voor alcohol' en

drugsverslaafden te vinden.

De

locaties

die nu zlin

aangewezen

veroozaken veel commotie en reakties bij de
omwonenden. Er leefi veel angst voor
komende overlast en criminaliteit onder de
rnensen: soms terecht, maar vaak ook niet'
Met goede en uitgebreide voorlichting in de
betreffende buurten had de gemeente dit
misschien een beetje kunnen voorkomen. Dit
is helaas niet gebeurd

geen gglfbaan in Hoogland'west!
De SP fraktie heeft zich de afgelopen weken
zeer actief ingezet om duidelijk te maken dat in
Hoogland-West geen golfbaan moet komen'
Met een informatieavond op 20 september
2007 en een grcte handtekeninginzamelactie
heeft de fraktie veel Hooglanders en andere
Amersfoorters weten te bereiken met als
gevolg dat zeer velen tegen de komst van een
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heeft

de SP ruim 700 handtekeningen

opgehaald en deze op 1 oktober 2A07 aan de
betrokken wethouders Luchtenveld en Kruyt

overhandigd. Op 1 oktober jl. vond er een
gesprek plaats tussen deze wethouders en de
mogelijke exploítanten van deze golfbaan' Wat
daai de uitkomst van is, is thans nog niet
bekend. Wel is duidelijk dat zeer veel inwoners
van An'lersfoort en met name Hoogland-West
tegen de komst van een gol&aan zijn in het

genieO

dat nu door iedereen als

recreatiegebied kan worden gebruikt.

Voor meer informatie: Geert
otoeneveld@tomaatnet. nl

Groeneveld:

