
j-:,it*irir:*"",l.zr:nr,"ïr:'lt,ill/'l::'.,,,','('""u
Í-nru*'t,1'4;;:; ?"*Í L; 'l X.t',.,.i,l i 4,,,ïj:' :i ï 7:'.,,,*rrrrrl'',,,,,,J1',,.,,Í.",,.i"ri!; í::ir["""r'í13,"'/,3u,,.:"4f;A-@tt ';:ij;,-rj 'r4'// r z "'q'rti -+"//t

Uitgave SP Amersfoort e.o. 4" jaargang no. 8, september 2003.
Scheltemalaan 65 3817 KT , Amersfoort. Tel: 461 20 03 of 462 08 62. amersfoort@sp.nl, http://amersfoort.sp.nl

WAO tour SP in AmersfooÉ!
26 september zal SP-tweedekamerlid Piet de
Ruyter in Amersfoort de actualiteit rond de
afbraak van de Wet Arbeidsongeschiktheid

WAO) behandelen. Er is ruimte voor debat,
i nformatieu itwisseling en protest. Aanvan g 20. 00
in De Eenhoorn, tegenover het Station.
Contactpersoon: Rikus Marring (4808632)

Verslag van Meldweek Sociale Dienst
De in juni gehouden meldweek heeft nu een
rapport gekregen. We hebben Jan de Wilde en
Eddie Karrebelt (resp. wethouder en directeur
Sociale Dienst) bereid gevonden om op vrijdag
19 septemberom 11.00 dit publiekelijk in

onfuangst te nemen. We hopen op een grote
opkomst van SP-leden, om onze zorg kracht bij
te zetten.
Contactpersoon: Gidia Kap (4808632)

Demonstratie 20 sept: Keer het Tij
Bij deze de oproep om gezamenlijk naar
Amsterdam te reizen per trein. Deze vertrekt om
11.57 van spoor 7. Verzamelen vanaf 1 I .30 uur
in de stationshal (dan kan in samenspraak met
mensen die een abonnement of kortingskaart
hebben goedkoper kaartjes gekocht worden).

Vragen aan het college van B en W
over taxivervoer van kleine kinderen
De SP raadsfractie stelde de volgende vragen:
We werden door betrokkenen geïnformeerd dat
de Regiotaxi mensen met kleine kinderen niet wil
meenemen, omdat zij niet de beschikking heeft
over kinderzitjes. Bewoners werden aan geraden
zelf een kinderzitje aan te schaffen, dan zou
vervoer eventueel mogelijk zijn. ls het het
college bekend dat de Regiotaxi mensen met
kinderen, waarvoor een kinderzitje noodzakelij k
is, weigert? Vindt het college dit niet getuigen
van weinig service? ls het college bereid er op
aan te dringen bij de Regiotaxiom een
voldoende aantaltaxi's te voorzien van
kindezitjes, zodatdeze situatie niet meer
voorkomt? ls het college bereid de Regiotaxi
zonodig financieel tegemoet te komen om deze
kinderzitjes aan te schaffen?
Heb je zelf ervaringen op dit gebied, goede dan
wel minder goede? Laat het ons svp weten.
Contactpersoon: Frits Schoenmaker (4650725)

Verzet bewoners Vathorst tegen
Baggerberging
We ontvingen een brief van de
Bewonersveren iging Vathorst. Daarop
antwoordden we:
De keuze van de bouw van een woonwijk naast
een afualvenrverkingsbedrijf was naar onze
mening een zeer ongelukkige. Toen die keuze
eenmaal gemaakt was, ontstond daarmee de
plicht voor de gemeente Amersfoort om de
overlast voor de bewoners te minimaliseren.
Deze minimalisering werd bemoeilijkt, zo niet
onmogelijk gemaakt, door de overeenkomst
tussen de Gemeente Amersfoort en Smink (Een
idee van de voormalige wethouders De Man
(PvdA) en Boer (CDA)) De 33 hectare,
vastgelegd in de overeenkomst tussen de
gemeente Amersfoort en Smink en de 2 miljoen
m3 bagger (uitspraak van de Raad van State)
zijn feiten waar de raad nu niet meer omheen
kan. (Hoewel de SP vraagtekens zet bij de
hardheid van de mogelijke eis tot
schadeloosstelling van Smink) Echter voor deze
hoeveelheid bagger is sneller een alternatief te
vinden dan voor de 7 miljoen m3 waar de
provincie van uitgaat.
Wat ons betreft zou niet alleen de provincie
maar ook de gemeente Amersfoort met
vereende krachten op zoek moeten gaan naar
alternatieven. De afgelopen jaren is echter
weinig gedaan in de zoektocht naar alternatieve
stortplaatsen. Dat dit in de toekomst wel zal
gebeuren, daarover hebben wij sterke twijfels.
Het heeft er veel weg van dat er een theaterstuk
is opgevoerd. De gemeente zalstraks de zwarte
piet naar de provincie schuiven als de
baggerberging er toch komt, is onze
venvachting. De SP hoopt dat u uw verzet niet
zult staken, in het belang van de bewoners en
toekomstige bewoners van Vathorst. (En deels
ook die van Nieuwland)

U kunt druk uitoefenen door middel van
handtekeningenacties, juridische procedures en
mogelijk gesprekken met de verschillende
fracties in de Provinciale Staten en met GS.
(Voor zover dat niet al gedaan is, maar zelfs dan
zou een hernieuwd contact nuttig kunnen zijn).

Contactpersoon : Frits Schoen mak er (46507 25)



Berichten uit de Íractie
Bets Beltman, Wim van Gammeren en Frits
Schoenmaker hebben zich gebogen over de
nieuwe inspraakverordening. Voor ons een
belangrijk thema, want voor velen is de
laconieke en denigrerende houding van het
stadsbestuur t.a.v. inspraak mede reden
geweest om politiek actief te worden. Wim sprak
in de Commissie ECO over de Groen Blauwe
structuur, Peter van Griensven verving Bets bij

de informatieve SOC commissievergadering die
enig inzicht verschafte over de nieuwe Wet Werk
en Bijstand. Een ambtenaar gebruikte de termen
Black Box en Tombola.
De fractie verzoekt alle leden misstanden of
problemen in de stad aan hen te melden, opdat
er in de raad iets meegedaan kan worden. Actief
meedenken wordt zeer op prijs gesteld.
Contactpersoon: Wim van Gammeren (4612003)

Nieuwe datum ledenvergadering
ln een eerder inlegvelstond 8 oktober als datum
voor onze ledenvergadering, dit is inmiddels
gewijzigd in 20 oktober. De lokatie is nog steeds
De Amershof, tegenover bioscoop Grand
Theater. Begin:20 uur
Contactpersoon: Dick Vestdijk (4631 337)

Berichten uit de AÍdeling
* Afgelopen tijd hebben we ons bezig gehouden
met een dreigende huisuitzetting en een geval
van zeer ernstige overlast. Er zijn bezoeken aan
betrokkenen afgelegd en brandbrieven naar
Burgemeester en de woningcorporatie SCW
gestuurd.
* In het kader van de week van de vooruitgang
en de autoloze zondag (waar de gemeente "wij

doen al genoeg tegen auto's' dit jaar weer niet
aan mee wil doen, tot onze grote teleurstelling)
organiseren we diverse acties en een straatfeest
op 21 september in de Schimmelpenninckstraat.
Contactpersoon: Rikus Marring (4808632)

Wijziging in het bestuur
Op de bestuursvergadering van 14 juli j.l. heeft
Christiaan Verweij zich teruggetrokken als
bestuurslid.
ln augustus is Joris Vermaesen opgevolgd door
Wim van Gammeren als fractievoorzitter.
We danken Joris en Christiaan voor hun inzet in

de afgelopen jaren. Joris zal zich verder blijven
inzetten voor de raadsfractie, speciaal op het
gebied van ruimtelijke ordening.
Contactpersoon: Rikus Marring (4808632)

Nasleep Vogelpest
B en W is bereid een bijeenkomst te

organiseren voor Amersfoorters waarvan de
kippen zijn geruimd vanwege de vogelpest. Dit is
het resultaat nadat de SP fractie kritische
opmerkingen en schriftelijke vragen heeft
gesteld. Het bestuur nodigt mensen vooral uit
om aan deze oproep gehoor te geven. Wie dat
wil kan dit telefonisch melden (lnformatiewinkel,
tel. 469 57 40) of per e-mail
(info oem eente@am ersfoort. nl.
Contactpersoon: Gidia Kap, 480 86 32

Vacatures & oproepen
Voor de komende ledenvergadering roepen we
leden met serieuze belangstelling op zich te
melden voor een bestuursfunctie. Ook zijn we op
zoek naar doorzetters m.b.t.
fractieondersteuning. Tevens kan je nuttig
maken bij het bemensen van de telefoonlijnen
voor de Belweek voor mensen met en handicap.

Uit de Regio
SP-Thema-avond Huisvesting in Hilversum
Dinsdag 30 september zal o.a. Remi Poppe
spreken over de mogelijkheden om huisvesting
socialer te maken. aanvang 20.00,
Bussumerstraat2T AB (gebouw Leger des Heils)
Hilversum.
Wat speelt er rond huisvesting? Waar gaat het
heen? Landeliike kijk van de SP op huisvesting,
Welke mogelijkheden tot actie ziin er? ls er een
relatie tussen huisvesting en de plannen op het
gebied van de sociale zekerheid? Concrete
acties worden besproken en vervolgafspraken
daarover gemaakt.
Ziekenhuisfusie
Onze Statenfractie zal kritische vragen opstellen
over het recente nieuws rond de Meander
ziekenhuisfusie
O.a. waarom wordt er niet gehouden aan het
bin dend advies u it rapport Kraaijeveld-Wouters?
Wordt er een garantie afgegeven dat de lokatie
in Baarn na2OO7 openblijft? Onderzoek toont
aan dat Baarnse huisarts-patiënten liever naar
Hilversum gaan (ze zijn niet gericht op
Amersfoort), geldt ook voor de huisartsen?
Welke problemen zijn er met apothekers na
sluitingstijd?

Agenda
* 19 sept Aanbieden rapport Sociale Dienst
* 20 sept Demonstratie Keer het Tij
* 26 sept WAO Tour in Amersfoort
* 20 okt: Algemene Ledenvergadering


