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De Algemene Ledenvergadering

Eind oktober/ begin november zal er weer
een algemene ledenvergadering
gehouden worden.
De vergadering zal in het thema van de
komende gemeenteraadsverkiezingen
zijn.
De exacte plaats en datum staat in het
volgende inlegvel. Tevens ontvang je
hiervoor nog een persoonlijke uitnodiging.
Als je een belangrijk ondenruerp hebt,
waarvan je graag wil dat het op de agenda
komt, geef dit dan met de reden waarom,
zo snel mogelijk door. Ook als je graag
alsnog een verslag wilt van de vorige
algemene ledenvergadering.
Contact; Nel Groenendijk, 06-1 0357498 oÍ
mail : makire @ tomaatnet.nl

Verkiezingscomm issie (VKC)

De verkiezingscommissie is bezig met de
laatste gespreksronde met kandidaten.
Deze maand gaat de tweede groep
kandidaten naar de cursus Lokale Politiek.
Binnenkort zal de VKC de voordracht van
de kandidatenlijst doen aan het bestuur.
Contact; Nel Groenendijk, tel nr. 06-
1 0357498 of mail : maki re @ tomaatnet. nl

Hulpdienst

Na een tijdje proefdraaien heeft onze SP
afdeling nu haar eigen Hulpdienst.
Zo'n 6 à 7 enthousiaste mensen met
verschillende achtergronden en ervaringen
geven vorm aan de Hulpdienst.
De Hulpdienst kan helpen bij het invullen
van Íormulieren, geeft informatie over bijv.
de Bijstand, over het aanvragen van
huursubsidie en andere soortgelijke
vragen.
We kunnen niet alles oplossen, soms
moeten we een hulpvraag doorvenrvijzen.
Om een afspraak te maken kun je de
Hulpdienst mailen: amersfoort@sp.nl, of
een briefje sturen naar: SP Hulpdienst,
postadres (p/a) Denstraat 9, 38122K
Amersfoort. TeleÍonisch is de Hulpdienst

nog niet bereikbaar, wij hopen de
volgende keer ook een telefoonnummer te
kunnen vermelden.
Vermeld wel even wat je hulpvraag is (ivm
de tijdsplanning) en het tel.nr. waaronder
je te bereiken bent.
De afspraken zullen altijd op
woensdagavond tussen 19.30 en 21 .00
uur vallen, en plaatsvinden in de
Fractiekamer van de SP.
Contact; Anya Wiersma, 06 - lSO 5g 596,
of mail : wiers.22 @ hetnet. nl

Nieuws van de Fractie

Onze fractie is ook in de vakantie actief
gebleven. Zo zrln er weer schriftelijke
vragen gesteld op 19 juli jl., aangaande
Midland Parc, zoals; Waarom is het
college zo laks met het nemen van
juridische stappen, terwijl in 2004 wel
adequaat werd gereageerd? En, Waarom
voert het college de SP motie die op 1 juni
j.l. raadsbreed is aangenomen niet uit?
Ook over schuldhulpverlening zijn
vragen gesteld aan het college van B en
W. zoals; ls uw college bereid op korte
termijn een onderzoek te doen naar de
exacte redenen van deze onvenuachte
toename en te onderzoeken welke
bevolkingsgroepen het ergst getroffen
zijn?
ls het college bereid op basis van de
resultaten van dat onderzoek op korte
termijn het sociale beleid van de
gemeente aan te passen om deze
toename een halt toe te roepen?
Contact;Wim v Gammeren, te\4612642 of
mail : oammeren @ tomaatnet. nl

SP ruimte

Wij zoeken voor onze afdeling een ruimte
waarin we allerlei SP zaken, zoals
vergaderen, scholing, hulpdienst, opslag
van actiespullen en de tribuneverspreiding
kunnen regelen. Weet je een ruimte te
huur die daaruoor geschikt zou kunnen
zijn, neem dan contact op met: Adri
Slingeland, tel nr. 06-45626271



WerkgroepZorg

De werkgroep zorg is bezig met
voorbereidingen, op de komst van de Wet
Maatschappelijke Ondersteuning. Deze
nieuwe wet wordt verondersteld nogalwat
problemen met zich mee te brengen. Als
SP willen we dan ook zo snel en adequaat
mogelijk kunnen signaleren, alarmeren en
reageren.
Contact; Ton v.d.Scheer, tel nr. 06-
27044114 of mail:
h e nd ri ks. sch ee r @ h etnet. n I

Scholing en inÍormatie daarover

Wilje weten welke cursussen/ training/
scholing er binnen de SP mogelijk zijn om
te volgen? Kijk op www.spnet.nl, inloggen
met je lidmaatschapsnummer en
postcode, en dan klikken op cursussen/
scholing.
Wilje een scholing/ cursus/ training graag
gaan doen, geef je dan op bij: Rikus
Marring, tel nr. 4808632 of mail:
ri ku s. m a rri n o @ to m aatn et. n I

Verandering inlegvel

Misschien valt het je op dat ik voor een
andere manier van schrijven gekozen heb.
Dit heb ik gedaan omdat ik er vanuit ga
dat de leden van de SP zich betrokken
voelen. Wij, bestuur fractie, en leden
willen samen bereiken de SP op de
'grotere' kaart van Amersfoort te zetten.
Vandaar het gebruik van; wij en, onze
aÍdeling, fractie etc.
Mochten er bezwaren zijn, oÍ misschien
juist niet, dan hoor ik dat graag.
Contact inlegvel; Nel Groenendijk, telnr.
06-10357498 of mail:
makire@tomaatnet.nl

Marktkraam

Als je de belevenis van actie(f) onder de
mensen mee wil maken, geef je dan op
voor een van onze marktkraamdagen.
Zeker met het oog op de komende
gemeenteraadsverkiezingen, is het van
belang om genoeg mensen bij de kraam te
hebben. Een praatje kan, een discussie
kan spontaan plaats gaan vinden, maar
informatie verstrekken doen we zeker. Kun
je maar 1 keer dan is dat ook goed. We
hopen echter wel te komen tot een
werkgroep marktkraam, met daarin
voldoende mensen om te kunnen
rouleren. Hebben we je belangstelling
gewekt? Neem dan contact op met Adri
Slingeland, tel nr. 06-45626271

Acties - Agenda

21 september --- Vergadering
werkgroep Soest

26 september --- Vergadering VKC
3 oktober --- Bestuursvergadering
22 ol<tober --- Marktkraam

Leusde


