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Ad Meijer gaat de Amersfoortse §P-kar trekken voor
de gemeenteraadsverkiezingen volgende jaar maad.
Afgelopen donderdag 26 september werd hij door de
ledenvergadering unaniem gekozen als lijsttrekker.
Marijke Jongerman staat tweede op de lijst, die in totaal
45 namen telt. Rob Molenkamp is de nummer drie,
Sergey van Daalen staat vierde en Marc Smits is met
zijn 22jaar de jongste van de eerste vijf.

De verkiezingen zullen wat de SP betreft vooral moeten
gaan over kwalitatief goede zorg, over betaalbare
woningen, over sociale opvang van mensen die nu al
tussen de wal en het schip zijn gevallen en over de
peperdure prestigeprojecten.

Meijer wil vooral de gewijzigde politiek van de PvdA
(sinds hun college deelname) en de gevolgen van het
kabinetsbeleid Rutte/Samsom aan de kaak stellen.

Afdelingsvoozitter Bets Beltman is zeer ingenomen
met de lijsttrekker. Ze noemdeAd een bescheiden man
"Maar wel een politiek dier die zeer betrokken is met

betogen. Jouw optreden in de gemeenteraad valt zeker
op. Je bent vaak in de aanval en zeer vasthoudend om
je politieke punt te maken."

De eerste vijf kandidaten van de lijst stellen zich in het
kort even voor:

2) Marijke Jongerman, actief SP-lid, zowel binnen de
afdeling (zij is organisatiesecretaris) als ten behoeve
van de fractie. Marijke is lT-deskundige en zeer
bedreven in onderzoek en analyses.

3) Rob Molenkamp. Rob is theoloog en heeft zich als
activist jarenlang ingezet voor mensenrechten, vooral
binnen Amnesty lnternational in Amersfoort.

4) Sergey van Daalen werkt bij een grote uitgeverij en
is ook bij de theaterwereld betrokken. Sergey was in

zijn vorige woonplaats De Bilt een zeer gewaardeerd
fractieondersteuner"

5) Marc Smits studeert geschiedenis en is jarenlang
landelijk bestuurslid van onze jongerenorganisatie
ROOD geweest. Marc is een zeer goed sprekeren gericht
op maatschappelijke actie. ln de vorige raadsperiode
was Marc fractiemedewerker in Amersfoort.

Frits Schoenmaker, Ad Meijer's huidige fractiegenoot,
verkiest de volgende periode een ondersteunende rol
en staat daarom op plaats negen.

Joke Sickmann, de "burgemeester van het
Soesterkwartier", bekend va nwege haar onvermoei bare
inzet voor de Wagenwerkplaats, cultureel erfgoed en
talloze buurtinitiatieven, is lijstduwer, samen met oud-
fractievoorzitter Wim van Gammeren.

28. Mitra Gashti Khah 38. Werner Brocken
29. Jaap Hengeveld 39. Hetty Omvlee
30. Wim Schoonheym 40. Hans Wakka
3'1. Judith van Zon 41. Dick Vestdijk
32. Hans Hubregtse 42. Hugo KruYt

33. ïon van der Scheer 43. Yvonne Claus
34. Coritha Wjnen 44. Wim van Gammeren
35. Lucien Sijtsma 45. Joke Sickmann
36. Jules Tebbe
37. Leonie van Tongeren

De volledige lijst is als volgt: ,
1 . Ad Meijer 1 '1 . Robin van der Tocrn 21 . Rosanne de Vries

2. Marijke Jongerman '12. Nel Groenendijk 22. Pierre van

3. Rob Molenkamp 13. Mieke Kruyt-Horlings Schooneveld

5. Marc Smits
6. Bets Beltman
7. Mark Veenbrink

4. Sergey van Daalen 14. Hans de Ridder
15. lmmy Scholte
16. John Oeben Tjebbes
17. Michel van Dijk

8. Bob van Ravensberg 18. Lla van Son

9. Frits Schoenmaker 19. Ton van Hijkoop

10. Richard van der Pol 20. Machteld Mossink

23. Wllem Derksen
24. Bien van den Brink-

25. Ada de Smit-
Sparreboom
26. Adri Slingerland
27. Daan Schoenmaker
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Aan ile hanilp 
heeft de semeente deze parkeerplaatsen nodig?

De gemeente Amersroort heeft per ausustus t4 Hï'r"Jt:Ïffïo-:JJ'l-*fH:liïiJ,:'""':il ïï'ït"Ï
gehandicapten hun parkeerplaats afgenomen. De SP gemeentehuiszetomgeenstapteveeltehoevenzetten.
heeft onderzoek gedaan naar de redenen. De meeste ls dit niet hypocriet? Geen van hen is gehandicapt!

van deze gehandicapten kunnen aantonen de plek om Het college van BenW misgunt gehandicapten hun

medische redener nodig te hebben, eenvoudigweg noodzakelijke parkeerplek, maar zorgt wel geheel

omdat anders de afstandlot hun auto te groot is om te onnodig voor zichzelf. Meten met twee maten?

overbruggen' onderzoek van medici bevestigt dit' 
Bijzonder is ook dat gehandicaptenparkeerpraatsen

Het gaat hier in enkele gevallen om mensen ver in de wordenopgehevenvoordatdebezwaartermijnverlopen
70. É;; hen zijn verkeeràcontroles uitgevoerd en bij I is. Alsof de uitslag van zo'n bezwaar vaststaat? Hoe

controles in één week tijd komt de statistisch foutieve serieus wordt dan nog naar een bezwaar gekeken?

conclusie: er is het hele jaar voldoende parkeerruimte, Bovendien wordt het bezwaar behandeld door mensen

de vergunning is niet nodigl ln tijd van bezuinigingen die zelf betrokken zijn bij het uitvoeren van het

maakt men tijd en mankracht hiervoor vrij. Wat is nut gemeentelijk parkeerbeleid. Noemen we dat niet: 'de

en het doel? slager die zijn eigen vlees keurt' ?

We praten hier over een gemeente die tegelijkertijd ln deze tijd van bezuinigingen zou je verwa-ch1"n.-
door onzorgvuldig beleid miljoenen verlies lijdt in dat de gemeente wel iets anders te doen heeft dan

Vathorst, die miljoenen meer heeft uitgegeven aan het gehandicapten hun parkeerplaats af te nemen.

Eemplein, die het terrein van het Elisabethziekenhuis
onbebouwd laat, in plaats van daar, nrrii natuur, ook Waar is het sociale gezicht van de gemeente?

dringend noodzakelijke sociale (starters)woningen te

lluh SGroGnt!
We kunnen binnen onze afdeling att$d extra hulp gebruiken. Ap dit moment zoeken we b$voorbeeld naar:

Zo-krant bezorge :rs
ln het najaar verschijnt de nieuwe Zo-krant. De krant - die qua lay-out lijkt op de zorgkrant die we voor de zomer

verspreià hebben - staat boordevol informatie over de kabinetsplannen en de kritiek en alternatieven van de SP.

De nieuwe ZO-krant is op 1 november in de afdelingen.

Àctievelingen voor de woon- en zorggroepen
De speerpunten van de Sp Amersfoort zijn Zarg & Wonen. Onze beide themagroepen zetten zich hiervoor in

door bijvoorbeeld ondezoek te doen, acties te organiseren, de media te benaderen, etc. Waar mogelijk worden

zij gesteund door onze fractie, en beide groepen helpen zo ook mee om punten op de politieke agenda te zetten. --
Uei is ook mogelijk om een themagroep een keer bijte wonen als u zich een idee wilt vormen van de activiteiten

waar deze groepen zich mee bezig houden.

Koopzondag enq0eteurs
De Sp heeftonlangs samen metde ChristenUniegepleitom eerstte ondezoeken ofwinkelierswelzitten tewachten

op extra koopzondagen. Tegen ons advies in heeft de gemeente toch besloten om het aantal koopzondagen uit

te breiden zonder eerst een ondezoek te doen naar het draagvlak onder winkeliers. Het resultaat was chaos,

veel winkels bleven dicht en de consument wist niet meer waar hij aan toe was. Ook ontvingen we signalen dat

lang niet elke winkelier en tang niet al het personeel blij is met de nieuwe winkeltijdenverordening. Aangezien het

college zelf geen ondezoek wil doen hebben we besloten om het dan maar zelf te doen, en \Me gaan binnenkort

daarom persoonlijk langs bij alle winkeliers om een enqr3ete af te nemen. Vanzelfsprekend kunnen we hierbij

zoveel mogelijk hulp gebruiken!

Donderdag 7 november: Maandelijkse inloopavond van de SP
voor leden- en niet-leden.
Nieuwstraat 10 {binnenstad), aanvang: í9:30

Algemene ledenvergadering
(hou de website in de gaten!)
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