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SP AMERSFOORT E]I OMSTREKEN

Gemeenteraadsuerkiezi n gen 2Ol0 !
Tijdens een drukbezochte algemene Iedenver-
gadering op 30 september is de kandidatenlijst
voor de gemeenteraadsverkiezingen 2010 vast-
gesteld!

'/anaf februari jl. is de kandidatencommissie en later het

'oestuur bezig geweest met de samenstelling hiervan.

30 mensen stelden zich beschikbaar voor plaatsing op

de lijst! 30 mensen, een prachtig aantall Hiernaast treft

u de gehele lijst aan. Op nr. 1 is als hlsttrekker voor

de gemeenteraadsverkiezingen gekozen; Geert Groe-

neveld! Een oude bekende; medeoprichter van de SP

afdeling Amersfoort en thans ca. 1,5 jaar SP-raadslid.

De eerste 8 kandidaten presenteerden zich tijdens de

ALV zodat de leden kennis konden maken.

1. Geert Groeneveld

2. Bets Beltman

3. Ad Meijer

4. Frits Schoenmaker

5. Lia van Son

6. Hendrik van Ens

7. Frans Weijzen

8. Peter van Griensven

9. Machteld Mossink

10. AnyaWiersma

11. Joris Vermaesen

12. MarkVeenbrink

13. lmmy Scholte

14. Dick Vestdijk

15. Mitra Gashti Khah

16, Milenko Djordevic

17. Dennis Grippeling

18. NelGroenendijk

19. Ton van Hijkoop

20. Tineke Yurumuz

21. Pierre van Schooneveld

22. Mieke Knaup

23. Lucien Sijtsma

24.Wim Schoonheym

25. Truus Hamers

26. Pieter Cloo

27. Willem Hamels

28. Mieke Horlings

29. Wim van Gammeren

30. Bien van de brink -Tjebbes

ilieuwe bestuursleden
Tijdens de ALV moest er meer worden gekozen; twee nieuwe

bestuursleden. We namen afscheid van Marc Smits, die voor-

\-rder was van ROOD Amersfoort maar voor zijn studie is ver-

huisd naar Groningen. En ook van Yvonne Claus, was organi-

satie secretaris en de laatste maanden algemeen bestuurslid.

We bedanken Marc en Yvonne voor hun ontzettende inzet en

betrokkenheid voor de SP Amersfoort!

Nieuwe bestuursleden zijn Lia van Son en lmmy Scholte.

Beide liepen al mee in het bestuur en zijn actief binnen o.a.

de kerngroep, bij de kraam. Het bestuur is erg blij met deze

uitbreiding en inmiddels is in de nieuwe samenstelling alver-
gaderd!

De SP Amersfoort heeft binnen een uur tijd ca. 320 handtekeningen opgehaald voor de

actie 65 bl|ft 65. Wij blijven handtekeningen ophalen en aandacht vragen voor de leef-

tijdsgrens 65 jaar. Dót is de leeftijd waarop mensen mogen genieten van hun welverdiende

AOW. Verhoging naar de leeftijd van 67 is het begin van nog meer verslechtering van de

sociale zekerheid.
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SPUI]IDT DAT GDA.WEÏHOUDER KROKO.

DIIIEIITRA]IET{ HUILT I]I ilIEUWLAND!
CDA-wethouder Boeve pakte, zo op het oog, Íors uit gis-

teravond in Nieuwland. Politiemensen, gemeenteam-

btenaren, jongerenwerkers en als klap op de vuurpiil
natuurlijk de wethouder zelf maakten hun opwachting

bii de bewoners rondom "De Draak".

Aanleiding was de overlast van groepen jongeren op deze

plek en het antwoord daarop van de gemeente. Zoals ge-

bruikelijk kregen de omwonenden de gelegenheid hun grieven

kenbaar te maken om vervolgens te horen dat de lokale over-

heid slechts in beperkte mate haar bijdrage kon leveren. Ex-

tra bossages, een speciale procedure bij de meldkamer van

de politie en aandacht voor probleemgezinnen werden ge-

noemd.

Zes maanden voor de gemeenteraadsverkiezingen rukken

CDA-wethouder Boeve en de zijnen uit om de bewoners in

Nieuwland te overtuigen van hun goede bedoelingen. Ech-

ter, Nieuwland heeft geen jongerencentrum gekregenl Als er

nou iets was wat het College voor de Nieuwlandse jeugd had

Ander Íractienieuuus is dat:

Op 22 september Peter van Griensven en Joris Vermaesen

zijn benoemd tot buitengewoon raadslid. Dit betekent dat zij

namens de SP in de Ronde onze standpunten naar voren

kunnen brengen. De fractie en bestuur is erg blij met deze

ondersteuning. Wilt u meer weten kijk dan op de website:

www.amersÍoort.sp.nl

Ook heeft de fractie sinds kort een fractieassistent in de per-

soon van Ada de Smit. U kunt haar bereiken via ada.de.smit@

hotmal.com met al uw fractievragen, nieuws e.d.

Mocht u meer willen weten over de fractie welke vragen en/oÍ

moties zij heeft ingediend, raadpleeg dan onze website.

kunnen doen... Maar nee hoor! Liever klaagverhalen over

de jeugd ophangen, verwijzen naar enkele voetbalvelden en

ferm optreden suggereren i.p.v. daadwerkelijk een bijdrage

leveren...

Krokodillentranen noemen wij dat!

Voor meer fractienieuws kiik op www.amersfoort.sp.nl

SP UITERST IffiITISGH

OUER Í'SAMEilWERKI JIGS-

OUE RE E il KO MST TASI$ORGE

STIMULERI ]IG WO]II ilG BOUW"

"Een druppel op de gloeiende plaat", noemt SP raadslid Frits

Schoenmaker in een vraaggesprek met RW-Utrecht de met

veel bombarie aangekondigde overeenkomst van de gemeen-

te Amersfoort met bij bouwactiviteiten betrokken partijen, die

zou moeten leiden tot een stimulans voor de woningbouw.

Volgens Schoenmaker wordt er maar een kleine groep won-

ing-zoekenden bereikt, worden er sociale koopwoningen azn

de woningvoorraad onttrokken en wordt er totaal niets gedàu.,

aan de hoeveelheid sociale huunvoningen, het echte pijnpunt.

Absurde wachttijden die kunnen oplopen tot maar liefst 7 jaar

blijven onveranderd. "Als je niet in een Amersfoort-Vernieuwt-

Wijk woont kun je het vinden van een woning wel vergeten",

aldus de SP-er. Tevens wijst hij op de torenhoge huren, die

het gevolg zijn van de toepassing van het huur-op-maat-sys-

teem. De ca. '1 miljoen euro, die de gemeente Amersfoort aan

deze samen-werkingsovereenkomst spendeert zijn, naar het

oordeel van de SP, niet goed besteed! Veel mensen zouden

geholpen zijn met goede sociale woningbouw, bijvoorbeeld in

Vathorst waar nu een groot deelvan de bouw stil ligt.

AMERSFOORÏ,SP.NL


