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AmersÍoort is de dupe van AKZO en regering
Terwijl de kersverse regering
Balkenende het milieu naar de
allerlaagste plaats op de agenda heeft
verwezen, worstelt Amersfoort met
twee milieuonderwerpen: nameliik het
spoorwegongeval met gevaarlijke
stoffen en het baggerdepot van Smink.

Veiligheid was het item tijdens de
verkiezingen, maar veiligheid van het
gevaarlijke stoffen is uitsluitend door de
SP naar voren gebracht met de acties
tegen de chloortrein. Tweeëneenhalf
miljoen bewoners lopen direct gevaar bij
het chloortransport, dat nog wekelijks
plaatsvindt omdat de Akzo het verdomd de
productie van chloor en goederen samen
te brengen. Om prijzen laag te houden in
een markteconomie worden gevaarlijke
stoffen over onverantwoorde afstanden
getransporteerd. De samenleving betaald
een prijs die niet in geld is uit te drukken.

De transporten stoppen in 2006 maar dat
kost de gemeenschap 57 miljoen euro
(belastinggeld). Ter vergelijking dit is 1%

van de winst van de chemiedivisie van het
bedrijÍ. Ook heeft de Akzo bedongen nog
10.000 ton chloor te mogen vervoeren na
2006. De fabriek in Hengelo wordt
gesloten, 270 mensen ontslagen, want de
Europese milieurichtlijnen worden
aangescherpt. Een plan van de
ondernemingsraad om de productie van
chloor in Hengelo te moderniseren en te
gebruiken zodat de chloortransporten niet
nodig zijn, is domweg in de prullenbak
gegooid.

ls dit maatschappelijk verantwoord
ondernemersschap, waar Akzo nobel zo
trots op is? De milieuproblemen
doorschuiven naar later, elders of anderen
werkt niet. De problemen zijn hier en nu bij
ons. De verantwoordelijkheid van
bedrijven gaat verder dan de
aandeelhouders. Het milieu is een zorg
van ons allemaal inwoners, bestuurders
èn bedrijven.

Joris Vermaesen

Korte berichten

Bob Ruers komt naar
Amersfoort

Tijdens onze Algemene ledenvergadering
waaruoor je een aparte uitnodiging krijgt,
zal Bob Ruers spreken over het werk in de
Eerste kamer. Bob is lid van de SP sinds
de oprichtin g in 1972. Behalve senator is
hij ook voorzitter van de afdeling Utrecht
en voormalig fractievoorzitter voor de SP
in de Utrechtse raad. Zowel op juridisch
als politiek gebied zet hij zich in voor
asbestslachtoffers.

Over de Gifwagon met
Acrylnitril

Onze motie die samen met PvdA en
Groen Links is opgesteld en ingediend, is
aangehouden tot 30 oktober. Op deze
datum zal de evaluatie van de gemeente
openbaar worden. De vragen die wij als
SP stelden over het incident zijn te vinden
op http:/iamersfoort.sp. nl/f ractie/vragen-
gifwagon.stm
Mocht je deze op papier willen ontvangen,
bel met Dick (033-4631337).



Bosbadactie gaat door
Momenteel zijn er 10392 handtekeningen binnen. Nu wachten we op een rapport van de
N.V. SRO (Sport, recreatie en onderwijs) waarin de kosten voor openhouden staan. Als dit

wordt, willen we de handtekeningen aan de overhand

NS actie gestart

Actieve leden gaan op het station
protestkaarten uitdelen. Mensen kunnen
deze insturen om te laten zien hoe boos
ze zijn vanwege de prijsverhogingen op
het spoor. De actie heeft als titel 'Pak de
trein terug'.

SP-scholingen

Op diverse plekke in het land en verspreid
over het jaar organiseert de SP
scholingen. Je kan bijvoorbeeld de cursus
politieke basisvorming volgen als je meer
wilweten over het gedachtegoed van de
SP. Heb je interesse, laat het weten aan
het bestuur.

Beantwoording vragen Jeugdhonk laat te
wensen over

SP gemeenteraadslid Gidia Kap, is niet tevreden met de antwoorden op de vragen
over het jeugdhonk in Nieuwland.

"Allereerst valt de inhoud, kwaliteit van de antwoorden te betreuren!
Nauweliiks een concreet antwoord op alle vragen, terwijl de vragen gingen om behoeften van
jongeren die al lang bekend zijn! Het getuigd allerminst van daadkracht en het is dan ook
geen wonder dat jongeren hun vertrouwen in de politiek verliezen."

Het is al lang bekend waar de behoeften liggen, en in de commissie SOC van 2 september,
waarin de startnotilie Ruimte voor jongeren werd besproken, is door ons dan ook
aangegeven dat wij al lang hadden verwacht dat een haalbaarheidsonderzoek gereed zou
zijn. Wij hebben bij de Wilde erop aangedrongen dat zoveel mogelijk concrete informatie
bekend moet zijn, voor de begrotingsbesprekingen in 2002, zodat wij keuzes kunnen maken,
en eventueel, moties/amendementen of initiatiefuoorstellen kunnen indienen. De startnotitie
Ruimte voor jongeren zegt eigenlijk niets. Er is een accommodatiescout aangesteld (Joost
Gruyters, voorheen ledereen doet mee) die de vrijplaats, het jeugdhonk in Nieuwland en
skatebanen gaat onderzoeken.
Hiervoor krijgt hij 5 maanden de tijd. ln januari 2003 moet de uitkomst
bekend zijn. Allemaal schandelijk lang, in dit geval kan je onderzoek als uitstellen zien. De
SP vraagt zich at hoe men jongeren betrokken wil houden, als zij zo omgaat met jongeren,
die actief met concrete vragen naar de politiek gaan!

Als opmerking heeft Gidia Kap de Wilde meegegeven om in de toekomst als er opnieuw
prestatieovereenkomsten worden gesloten met door de gemeente gesubsidieerde
instellingen, dat de gemeente moet bedingen dat ruimtes multifunctioneel gebruikt moeten
kunnen worden. Dus bijvoorbeeld de voetbalclub die ook jongeren gebruik laat maken van
de kantine en het voetbalveld. Hij vond dat een goede suggestie voor de toekomst.

De enige winst volgens Gidia kap, die het stellen van deze vragen heeft
opgeleverd, is dat de startnotitie is besproken tijdens de commissie SOC op 02-09-2002.
Daarbij heeft de Wilde geluiden gehoord van de SP en andere
partijen om nu toch eens echt concreet tot uitvoering van de plannen over te gaan!


