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$Pot in Gilefise sÍeu met [wout lrrgang; dru[ [ezoont
De bankencrisis en al het nieuws over Griekenland
houdt mening SP lid bezig, bleek zondagmiddag
op SPot. Ewout lrrgang, tweede kamerlid voor de
SP sprak over de bankencrisis, Griekenland en
de euro: het leverde een volle zaal op.

lrrgang hield een inleiding van ongeveer een
vintigtal minuten, waarna de gasten van SPot

Yun vragen konden stellen. Geen moment werd
het stil, de mensen bleven vragen afuuren. Een
schot in de roos van de organisatoren van SPot,
zo bleek.
De crisis houdt vele mensen bezig. Niet alleen
amersfoortse leden, maar ook SP-ers uit de regio
deden het SP café aan en mensen die geen lid
zijn. Na ongeveer twee uur discussie namen we
afscheid van Ewout; hij werd bedankt met een
Grieks survival pakket en een Grieks euro shirtje
voor zijn pasgeboren dochter. Als afsluiting deed
het bezoek zich te goed aan een drankje en
griekse hapjes, om daarna weer de stralende zon
in te stappen tegen zessen.

De organisatoren van SPot willen hierbij de poster
plakkers, vraagstellers, hapjes makers en T-shirt
fabriekers danken voor een geslaagde middag!

Dor rHr s0GlA[l ll
Het beroepsonderwijs is de motor van onze samenleving.
Volgens ROOD Amersfoort is het hoog tijd voor een nieuwe
APK voor dit type ondenruijs. Na verschillende klachten
van MBO scholieren is ROOD begonnen om de situatie
op het MBO in kaart te brengen. Op donderdagochtend 6
oktober zijn we in gesprek gegaan met de scholieren van
het ROC aan de Disketteweg en op maandag 10 oktober
zijn (waren) we te vinden bij het ROC aan de Leusderweg.
Om met reëel cijfers te komen nemen we zoveel mogelijk
enquètes af. Dit zijn twee van de vragen: 'Heb je het idee
dat je op je opleiding genoeg leert om straks je vak goed te
kunnen uitoefenen?'en 'Wat vind je van de voorzieningen
(kluisjes, computers, tafels etc) bU jou op school?'
Opvallend veel MBO-studenten tonen interesse in
het onderzoek. Veel scholieren willen op de hoogte
gehouden worden van de vorderingen en laten hun
contactgegevens bij ons achter. De enquëtes worden
niet alleen in Amersfoort gehouden maar door heel
Nederland is ROOD bezig met dezelfde vragenlijst.

Wij vinden het niet acceptabel dat de motor van onze
samenleving hard achteruit gaat. Het beroepsonderuvijs
is van waarde voor iedereen. Echte vakmensen hebben
een MBO-diploma op zak! Door deze regering wordt wéér
bezuinigd op MBO-scholen. Na het competentiegericht
leren, uitval van lessen en onbekwame docenten, holt de
kwaliteit van de MBO-opleidingen achteruit. Tegen Marja
van Bijsterveldt willen wij zeggen: DOE EFFE SOCTAAL!



SPAdies
Eerst weer paniek. Nog eens twee
miljoen weg bij het Eemhuis. Opnieuw
een debat, maar de onduidelijkheid blijft.
Het College raakt bovendien steeds
meer verstrikt in elkaar tegensprekende
verklaringen. Begin dit jaar werd de
Raad een beeld voorgehouden dat
niet klopte. De veronderstelling dat het
College ook toen geweten moet hebben
dat de voorgespiegelde zekerheden op
drijfzand gebaseerd waren wordt meer
en meer aannemelijk. Dat de ontwijkend
doorbabbelende wethouder Tigelaar
tijdens het debat het woordvoerderscha p,
namens het College, overnam van
brekebeen-wethouder Buijtelaar
verandert daar niet veel aan. Eind
november zfin, naar veruvachting, de
eerste onderzoeken afgerond. Dit
wankel en - in financieel opzicht -
ongeloofwaardig College wil eerst nog
even 20,5 miljoen aan bezuinigingen
verdedigen. Onaanvaardbaar natuurlijk.
Wie zulke lelijke steken laat vallen,
moet met z'n tengels van bijstand en
wijkcentra afblijven!

lk kan daar maar niet aan
wennen. Direct na het debat over het
Eemhuis liepen de' tribunes leeg en
verdween de pers. Teruvijl juist op dat
moment de Woonvisie aan de orde

kwam. Een Woonvisie is kennelijk niet
sexy, maar wel heel erg belangrijk voor
onze mensen. Natuurlijk is de markt
ook hier heilig voor dit College. Het
liefst lieten de wethouders ook de 30%
sociale woningbouw verplichting bij
nieuwbouw vallen. Voorlopig komt daar
echter niets van in. Net als wij wilde
de fractie van Groen Links niet dat er
aan die 30% getornd werd. Na overleg
tussen onze fracties is wethouder
Boeve stevig onder druk gezet. Met
succes! Om de Woonvisie aangenomen
te krijgen had deze wethouder immers
de steun van Groen Links nodig? Nu is
door Boeve luid en duidelijk in de Raad
uitgesproken dat deze 30% verplichting
alleen kan worden afgeschaft als het
eventuele alternatief apart door de Raad
is vastgesteld. Boeve ging voorlopig

- en met fikse tegenzin - door de pomp
en een SP motie met die strekking kon
worden ingetrokken. Het resultaat vind
ik hier het belangrijkste. Naast alle
kritiek die we vaak en terecht op Groen
Links hebben moet ik toch zeggen dat
we, in dit geval, goed hebben kunnen
samenwerken. Of dat met de strijd voor
behoud van de Sociale Werkvoorziening
ook zal lukken...?

Kun je van uitkeringsfraude worden
verdacht enkel en alleen omdat je in
het Soesterkwartier woont? Ja hool
in het huidige Amersfoort kan dat
gewoon. Zomaar uit het niets heeft
dit College besloten dat een, vooral
op opsporing van uitkeringsfraude
gericht, wijkinterventieteam honderden
Soesterkwartierders gaat bezoeken.
Niet omdat er duidelijke aanwijzingen
zijn dat zij frauderen, maar simpelweg
omdat zij in het Soesterkwartier wonen.
Natuurlijk heeft Soesterkwartierder
en SP-raadslid Bets Beltman direct
mondelinge vragen gesteld en de, als
venaracht, nietszeggende antwoorden
van wethouder Tigelaar mogen
aanhoren. Gaandeweg wordt duidelijk
hoe dit gemeentebestuur tegen mensen
met een relatief laag inkomen aanki'
Bezuinigingen en repressie kunnèí
zij tegemoet zien. De dienstverlening
richt zich steeds meer op de rijkere
middenklasse. Amersfoort elitestad?
Mooi niet! Reageren? Bel 06-54 28 13
67 of mail naar ameijer@sp.nl

Ad Meijel
Fractievoorzitter SP

[Grlt[[
dinsdag 25 Oktober:

zondag 6 November:

maandag 7 November:

Actie tegen bezuinigingen! (zie hierboven)
1 B:30 Stadhuis Amersfoort

SPOT
een cultureel, informatief, onderhoudend, prikkelend en vooral
gezellige bijeenkomst voor leden en niet-leden.
14:30 - 17:00, De lnstee, Zuidsingel 45a, Amersfoort

KERNGROEP
20:00 - 22:00, Johanneskerk, Westsingel 30, Amersfoort

Kijk voor de meest actuele activiteiten op de website, of neem contact op!


