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Vluchtalarm

Het Nedeil andse vluchHlngonbeleid
wordt zoals öe*end sÍeeds harder.

^ Wuchtelingen wordqt niet behandeld
als mensen maar als dossiemummers.
iiloeÍen ze al jarcnlang wachten ap e,en
uibpraak van de rechter, voor velen
etndigtde *ielprocedure in een
detenti*entttm, in afwachting op
uihetttng. Yeel mensëfi en organ[saÍies
zijn het nlet eens met dit inhumane
beleid, ook de SP nÍeÍ, Daarom laten we
op de eelsÍa maandag van de maand
om 12 uw hetvluchhlarm horen. We
maken tijdens het luchtalarm zoveel
mogelltk lawaai am aandacht te vngen
voor alle problernen en befitigen anze
sÍeun aan de duizendqr vluchtelingen
in Nederland.

Kom en.laat je horen! Op 2 oktober om
12 uurvoor de ingang van het Centraal
Station Amercfoort . Voor meer informatie
wv'rw.vluchtalarm. nl of bellmail Anna la
Verge, tel: 0tuí0 963 931,
a n n a. I a. v e Lae @ q m ai l. co m

Kerngroep §P Soest

Vanaf auguslus 2N)4 zijn wij, flladëlta,
Els, Johan, Jan, Geen Reeuwertdruk
bezig *n kemgrwp §P SoesÍ van de
grond te tlllen.
De prccedureom talèn afdellng in
oprtchting (a.Lo) te worden is in
wefl<ing gezel

Om in 2010 mee te doen met de
gemeenteraadsverkiezingen hebben wij
een sterke fundering nodig. Daarom
zoeken wij enthousiaste SP-leden, die wat
tijd over hebben en actief in de Kemgroep
mee willen draaien.

Wij zoeken mensen, die willen;folders
rondbrengen, Tribunes rond willen
brengen, posters plakken, op de markt
willen staan, acties willen uitvoeren, etc.
Ook mensen die in ons bestuur willen
plaats nemen zijn van harte welkom.
ln 2006 konden wij doorteweinig mensen
niet meedoen met de
gemeentenaadsverkiezingen. Laat dit in
2010 niet weer gebeuren en doe met ons
mee.
Vanaf nu kunnen we eindelijk legaalop de
markt en in winkelcentra staan met onze
Kraam, Het duurde namelijk even voor het
bij de gemeente Soest doordrong dat we
ons echt als SP op de kaart willen zetten
in SoesU Soesterberg.
Wj staan in de volgende winkelcentra;
30 september- bij AH, Buqermeester
Grothestraat Soest.
28 olrtober - RadermakerstraaU hoek
Kampweg Soesterberg
l8 november - wc. Tamboerijn, Overhees
Soest
16 december - Hoek FC KuYPerstraaU
van Weedestraat.
Ook in Soest en Soesterberg gaan we
campagne voeren voor de landelijke
verkiezingen op 22 november a.s.
De flyers en posters zijn er al, wilt u Soest
laten zien dat de SP er aanl«omt, hang dan
een poster voor uYv raam.
Help de SP en doe aan de camPagne
mee!
Conhct; EÍs Leeftouwer, tel nr.:0&
236H.5fr2 of mail:
E. L,ee fto uwe Kilryn sn et. n I of
Johan v.d. Bank, tel nr.: A6-53934959 of
mail : knab. ba nk@x4all. nl

Leusden Kerngroep in opkornst

ln Leusden ziJn inmtddels *n aantal
actleve SPreder bezig methet
opspofienvdn,voor de SP [rfangrtike
zaken, Een van de zaken waar ze mee
bezig zijn gegaan is het klant tevreden-
heidsonderzoek van de gemeentelijke
Sociale Dienst.

SP.



De §D heeft onder haar cliënten een
enquete gehauden en gevrcagd naar
verbeterpunten, vngen en opmeffingen.
De SPis hetvolgende opgevailen:
Genoemde verbeterpu nten :

- Meer respect en begeleiding in de
behandeling van de cliënt en ze beter van
dienst zijn.
- Minder bureaucratie
- Betere voorlichting geven
- Onafhankelijke en deskundige
maatschappelijk werkers voor cliënt-
begeleiding
Gemaakte opmerkingen:
- Ter voorkoming van frustratie en
moedeloosheid van cliënten een meer
motiverende en stimulerende regelgeving:
door bijvoorbeeld parttime arbeid en
aanvullende bijstand fi nancieel voordeliger
te maken. Bijvoorbeeld een percentage
inkomens-vrijlating, of het niet hoeven
inleveren van vakantie-uitkering of een
eindejaarsbonus verkregen uit arbeid.
- Gevraagd is of er in Leusden een
voedselbank komt om aan het einde van
de maand nog te eten te kunnen hebben.
(Om deze laatste vraag te kunnen
beantwoorden, moet er ondezocht
worden of er behoefte is aan een
voedselbank en zo ja, voor hoeveel
mensen?)
Vetder kwam er uit het ondenoek dat;
- Jongere mensen, van 18 tot 25 jaar, in
het algemeen ontevredener zijn over de
SD dan andere leeftijdsgroepen
- Meerdere klanten gaven aan dat ze het
enquèteformulier niet wilden opsturen; zij
blijven (ondanks de anonimiteit) toch
achtedochtig. Gemeente vindt dit ie{s om
over na te denken.
ln het rapport wordt ook aangegeven dat
de klanten goed op de hoogte zijn van hun
rechten en plichten.
De Wethouder §ociale bken heeft pas in
de krant nog benadrukt dat de
verbeterpunten direct worden aangepakt.
De SP Leusden zal hem hieraan
houden!

We staan vrtjdagavond Xl oktaber met
onze §P Kraam in winkelcentrum: De
Hamershoí kopvan de Kootkerqracht
tegenover da EÍos.
Wilje ook in Leusden aan de slag, zoek
Conlact; Adefte van Eijseren, 06-
42895394 of maíl: aveiiseren@hetnet.nl

Ledenvergadering 6 september jt.

Er kwamen zo'n 40 à 45 mensen naar de
vergadering. Gezien de grote van het
concept verkiezingsprqramma was van
meet af duidelijk dat er gmn echte ruimte
voor discussie was. Dit tat ieders
teleurctellingí Omdat we niet over een
geluidsinstallatie beschikten, en mijn
stemgeluid niet het noodzakelijke volume
vol had kunnen houden, nam Bets het
voozitten over. Dit lwam kennelijk bijeen
aantalleden niet goed over. Daarom ter
verduidelijking: binnen het bestuur geldt
dat daarwaar nodig wij elkaar
ondersteunen, bijspringen en/of
vervangen.
Ondanks de tijdsdruk hebben we toch
kans gezien om alle hoofdstukken door te
nemen en is er over 38 wiizigings-
voorctellen gestemd. Daarvan ging men
met 25 voorstellen akkootd. Deze
voorstellen zullen we als afdeling in gaan
dienen voor stemming op het
Partijcongres.
Het verslag van de vergadering kunt u
opvragen bij Nel Groenendijk.
Namens de afdeling gaan er 10 mensen
naar de Regioconferentie op 16
september en I naar het Partij Congres op
7 oktober,
U kunt op persoonlijke titelwiizigings-
voorstellen indienen via de
afdelingsvoozitter, mits u zich vezekerd
weet van 50 medestanders.
lnformatle/ contact; Nel Groenendijk, tel
nr.: A640357498 of mail:
ch e nvto m a ati e@ g n ail. cam

Agenda

30 september- Kraam Soest
2 oktober-Vluchtalarm (í2.00 uur)
2 oktober - Bestuur I fractevergadering
í4 oktober- Kraam Emiclaer
20 oktober- Kraam Leusden

Elke woensdagavond Hulpdienst van
19.30 - 21.OA u tel nr. 06-2028'[553

Yllil je de handan uit de mouÍrert sfeften
en meehelpen btlv. aan dacampagna?
Neem dan contact op met: NeÍ
Groenendijk, 06-10357498 of maii:
c h e rryto m a atje@g m a i l. co m


