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Uit de Raad

Behoud van alle zwembaden

De SP pleit voor het behoud van alle zwem-
baden in Amersfoort. Het Sportfondsen-bad
moet behouden blijven, maar óók de baden in
Liendert en Hoogland. Daarnaast wil de SP op
termijn een zwembad in Vathorst. Dat was het
standpunt van de SP-Íractie tijdens de
commissievergadering van 20 september jl.
De SP is er niet van overtuigd dat het allemaal
zoveel geld moet kosten. Zij pleit voor overleg
met zwembadspecialisten om te onderzoeken
of de renovatie van het Sportfondsenbad niet
voor minder kan. lmmers op initiatief van de
SP, Hart voor Amersfoort en landschaps-
architect Haver Droeze, bleek de renovatie van
het Bosbad ook voor slechts een derde van de
door B en W begrote 10 miljoen te kunnen.
Verder wil de SP dat de financiële specialisten
van de verschillende gemeenteraadsfracties
de koppen bij elkaar steken om het ontbreken-
de geld op de gemeentebegroting te vinden.

Contactpersoon: Wim van Gammeren, telefoon
033-461 2003, b.g.g. 06-53520842

Uitvoering Wet werk en bijstand

Op 1 januari 2OO4 is de Wet werk en bijstand
(VVwb) ingevoerd. Ook welde WetWater en
brood genoemd. De SP fractie wil inzicht
krijgen hoever de gemeente nu gevorderd is
met de uitvoering. Verder is de SP benieuwd
naar de ervaringen van zowel de cliënten als
van de afdeling Sociale Zekerheid zelf met de
nieuwe wet. Wijzullen hierover binnenkort
overleg met de Cliëntenraad voeren.

Contactpersoon : Bets Beltman, telefoon
033-4622907

SP wil wethouder praktijk laten zien

De SP heeft wethouder Mirjam van der Weg
om een onderhoud gevraagd en wil met een
viertal gehandicapten aan de hand van de
praktijk tonen hoe beroerd de Wet Voorziening
Gehandicapten werkt. ln het volgende inlegvel
ons verslag.

Contactpersoon: Wim van Gammeren, telefoon
033-461 2003, b.g.g. 06-53520842

Bets Beltman 1" kampeerder op camping
Midland Parc.

Op woensdag 1 september j.l. meldde zich een
aantal SP leden bij de camping Midland Parc.
Zij controleerden oÍ de camping inderdaad
open was, zoals de rechter in het kort geding
had gevonnist. Raadslid Bets Beltman meldde
zich als eerste kampeerder en werd persoonlijk
door de heer Rewinkel ingeschreven.
's Avonds werd de opening met een glas wijn
feestelijk gevierd. Een 3-tal SPers bracht daad-
werkelijk de nacht door op de camping. De SP
heeft nog wel een aantal aanbevelingen voor
de eigenaar van de camping, de heer
Rewinkel. Zo ontbrak er een vuilcontainer en
glasbak, was het niet mogelijk om warm te
douchen, en ontbrak elke aanduiding dat er
een camping gevestigd was op het terrein van
Midland Parc. Ook werd het niet op prijs
gesteld dat het terrein door enkele bungalow-

de kampeerders

Contactpersoon: Wim van Gammeren, telefoon
033-461 2003, b.g.g. O6-53520842

Jongeren- en studentenhuisvesting

Hogeschool de Horst zal per 1 september
2005 gevestigd worden in AmersÍoort.
Dit betekent een toename van het aantal
studenten in Amersfoort met 1400, waarvan
800 voltijdstudenten. Naar de mening van de
SP zaldit extra problemen veroorzaken bij de
jongeren- en studentenhuisvesting. De SP
heeft daarom een aantalvragen ingediend
voor de vergadering van de gemeenteraad.

Contactpersoon: Wim van Gammeren, telefoon
033-46 1 2003, b. g. 9.06-53520842

bewoners als honden uitlaatplaats werd



Algemene Ledenvergadering

De algemene ledenvergadering van onze
afdeling zal dit jaar op maandag 1 november
a.s. gehouden worden in de Amershof a.d.
Snouckaertlaan 11 (schuin t.o. de bioscoop).
ln deze vergadering zullen we terugkijken op
het afgelopen jaar, kijken naar het nieuwe jaar
en bestuursleden (her)kiezen. De avond begint.
om 20.00 uur. Persoonlijke uitnodigingen .
volgen in oktober.

Contactpersoon: Rikus Marring, telefoon 033-
4808632

Actieve leden

Op de oproep voor actieve leden zijn de
afgelopen maanden enkele reacties
binnengekomen van mensen die zich in willen
gaan zetten vanuit de SP. Hier zijn we heel blij
mee. We hopen daardoor als bestuur en
fractie met een bredere groep mensen zaken
op te kunnen gaan pakken. Heb je ideeën of
wilje meedoen, meld je aan. Vele handen
maken licht werk. En werk ligt er genoeg.......

Contactpersoon: Rikus Marring, telefoon 033-
4808632

SP statenÍractie zoekt medewerker

De SP statenfractie van de provincie Utrecht is
vanaf 1995 vertegenwoordigd in de Provinciale
Staten van Utrecht. Eerst met één, later met
twee en inmiddels met drie Statenleden.
Daarnaast telt de statenfractie één zogenaamd
burgercommissielid, een niet Statenlid die voor
ons een van de statencommissies bemand.
Hoewelde SP een partij is van "handen uit de
mouwen" groeit het ons, huidige fractieleden,
toch een beetje boven het hoofd. Vandaar dat
wij op zoek zijn naar een enthousiaste
fractiemedewerker.
Wat moet je in huis hebben?
* SP-lidmaatschap. * lnteresse in de
(provinciale) politiek en het leuk vinden om
betrokken te zijn bij de standpuntbepaling
hierover. * Je hebt Mbo-niveau, neemt
makkelijk zelf initiatief, kunt hoofd en bijzaken
goed scheiden. * Je bent niet bang voor
ad m inistratieve zaken (archiveren, notu leren).
* Je kunt goed overweg met de computer.
Qua taken denken we aan:
* Het fractieoverleg beknopt notuleren en de
voortgangsbewaking in deze. * Het afhandelen
van emailverkeer (wordt doorgezet op je eigen
pc). * Opzoek- en uitzoekwerk. * Op verzoek
meelezen van stukken, eventueel
samenvattingen maken. * Afhankelijk van de
agenda, aanwezig zijn bij statenvergaderingen.
* Het archief op de fractiekamer bijwerken en

vervolgens upto-date houden.*Overleg van
fractiemedewerkers voorafgaand aan de
statenvergaderingen bijwonen. * De 3-
maandelijkse provinciale Lokaal in concept
voorbereiden. * Een rol spelen bij de
i nf ormatieverspreiding (kranten, tijdschriften
e.d.). * Het webmasterschap van onze
provinciale website t.z.t. overnemen.
Wat bieden wij?
Naast de mogelijkheid ervaring op te doen en
een vergoeding van de gemaakte onkosten op
declaratiebasis, bieden wij een netto,
onbelaste vergoeding van E 61,25
Meer weten en /oÍ meteen reageren?
Met vragen kun je contact opnemen met
fractievoorzitter Ton Witteman, 06-54677 1 70.
Als je geïnteresseerd bent, ontvangen wij
graag je motivatie en cv per emailvia
aionkers@sp.nl

Stop de Afbraak - Keer het Tij

Op zaterdag 2 oktober a.s. organiseert
platform Keer het Tij een massale
demonstratie tegen het harde rechtste
kabinetsbeleid. De demonstratie start om
11.30 uur op de Dam in Amsterdam met
muziek en sprekers. Daarna volgt een massale
protesttocht naar het museumplein om aan te
sluiten bij de actie van de vakbeweging.

Voor meer informatie : www. keerhettii. nl

Werkgroep Soest

Op 26 augustus is een eerste bijeenkomst
geweest van de werkgroep Soest. Tijdens
deze bijeenkomst is enthousiast
gediscussieerd over meest actuele punten die
er momenteelspelen in Soest. ledereen was
van mening dat het toch wel tijd is geworden
dat de SP zich gaat manifesteren in Soest.
Op een volgende bijeenkomst wordt gekeken
hoe hier concreet mee aan de gang te gaan.
Deze bijeenkomst is gepland op 6 oktober en
als je belangstelling hebt ben je van harte
welkom.

Contactpersoon: Rikus Marring (033-4808632)

Agenda

23 september bestuursvergadering
2 oktober demonstratie Keer het Tij in

Amsterdam
1 1 oktober bestuursvergadering
25 oktober bestuursvergadering
1 november alg. leden vergadering

lnlegvelcontact: N el G roenendijk
makire@tomaatnet.nl


