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Donderdag 23 augustus was ROOD naar het
gemeentehuis vertrckken om een reactie te

Op zaterdag 22 september 2Co7 staat de SP

met een kaam oP

de

het teken saan van de gevolgen

van

Amersfoort

Varkensmarkt in Amersfoort. De kraam zal in
Prinsjesdag 2007. Als speciale gast komt SPtweeda,kamerlid Jan de Ytlit langs om met het
publiek".in..diecussie te gaan. Jan de Wit is
namens"de §P woordvoerder voor $ociale

Zaken, Justitie en Asielbeleid. lnteressante
onderwerpen die zeker niet onaangeroerd
zullen blijven tijdens Prinsjesdag.

Wanneer:

laat
Waar
Hoe

22 septemberZCfT
11.30 uur tot 15.30 uur
Varltensmarkt te Amersfoort

Hulpdienst
De

hulpdienst

kijgen op de in juni aanboden

vervolgstapen. ROOD betoofd fietserd

bereiken op woensdagavond van 19.30 uur tot

en met 21.00 uur op telefoonnummer 06'
20284553. U kunt uw vraag ook stellen via de
email: sphulpdienstamersfoort@tomaatnet. nl.

gan met
situatie rondom

Amersfoort dan ook om door te

adie totdat dè

de
de

fietsenrekken ook daadwerkelijk fatsoenliik is.

Krjk ook op: www.rood.amersfoort.so-nl of

wuryr.fi?t§iefoetsie.nl

Voor
vragen of opmerkingen kunt u terecht bij Anna
la Verge (contac@ersoon ROOD Amersfoort)
06-49 963 931

S

is wekelijks telefonisch te

í250

handtekeningen. Dit leverde het goede nieuws
van meer fietsrekken op en contac{ over de

P-wii kcoörd i natoren :

SP Amersfoort wil gnaag weten wat er leerfr
onder de Amersfoortse bevolking. Om die
reden heefr §P Amersfoort wijkcoördinatoren
in het leven geroepen, De bedoeling van deze
wijkcoördinatoren is dat ze een aanspreekpunt
zijn voor buurtberroners in geval er problemen
buurt, maar ook oÍn als
contactpersoon tussen de h.rurt en het §Pbestuur te furgeren. Op dit monrent z$n de

z{n in de

volgende wijkcoördinatoren aangesteld:

ROOD Amersfoort feliciteert heel

fietsend
Amersfoort met de belofte van de gemeente
dat er meer fietsenstallingen rondom het
Centraal Station zullen komen. Yriidag 24

augustus bracht ROOD door middel van flyers

de felicitaties ovor aan de fietsers op

het

station en werden de ondertekenaars hartelijk
bedankt voor hun steun aan de fietsiefoetsieactie. Ook heefl ROOD duídelijkheid verscfraft
over het huidige wegsleepbeleid.

Lzusderkwartier: Pieter Cloo: telnr. 03&
4612561

Soesterl«nnartier:

Nel

Groenendijk:

cherMomaatie@gmail.coEt
LienderURustenburg: Nathalie Hos: telnr: 0651979913
Leusden: Yvonne Clsus: telnr. 033.4943610

DonesteinA/ermeerluartier Anya Wiersma:
telnr: 06-15058596

§taat jouw wijk er niet bij en wilje zelf rctief
worden binnen dE SP? Weet je wat er lesfi in
jouw wijk? Nsem dan contact op met Nathalie
Hos:06-51979913

SP.

Biieen komst § P-kaderleden

:

Op donderdag 23 augustus 2007 vond er in De
Bilt esn bijeenkomst plaats voor SPkaderleden uit de regio Utrecht. Deze avond
was georganiseerd door Anya Werema (SP
Amersfoort) en (§P De Bilt). De avond stond in
het teken van de inteme partijdemocratio
binnen de §P. Het onderwerp was mede
gekozen vanurege de recente verwikkelingen
omtrent de omstreden verkiezing van een
Eerste Kamerlid.

Tijdens de bijeenkomst, welke onder leiding
stond van Bob RuerE, spraken onder meer Leo
de Klein, §P-raadslid in Rotterdam en Tiny
Cox, Eerste lGmerlid voor de SP. Daemaast
werd door diverse SP-kaderleden uit de regio
actief meegedaan aan de discussie. Aan de

hand van een aantal stellingen werd

gediscussieerd omtrent het democratisch
gehalte van de §P. De avond was zeer
leszaam en werd door iedereen als heel
positieÍ eryaren. Dit heefr de organisatoren er
toe doen besluiten om vaker dergelijke
thema/discussieavonden voor kaderleden te

ACT|E THU|§íQRG:
Zowel landelijk als lokaal is door de SP een
actie gestart om de huidige situatie in de
thuiszorg - voor personeel en afnemers van
thuiszorg

-

te verbeteren.

§inds de invoering van de

Wet

Maatscfrappelijke Ondersteuning (WMO) is het

in rap tempo bergahraarts gegaan met de
dienstverlening van de thuiszorg. Mensen die
affrankelijk zÍjn van thuiszorg worden §bed§
meer.afgescheepf met mindere zorg dan voor
de invoering van de !tMO. Daamaast dreigen
veel medawerkers in de thuiszorg hun baan
kwijt te raken of zijn deze al krviitgeraakt. Oe
oorzaak hieruan is dat de uitvoering van de

thuiszorg onder de V\A/IO door de gemeente
wordt gefinancierd. De gemeente heefl vanuit
het Rijk een bedrag ontvangien ter besfrijding
ven de kosten voortvloeiende uit de lfl[r40.
Daarmee heeft de overheid de thuiszory in de
uitverkoop gezet. De §P vindt dat hier heel
snel een einde aan moet komen omdat heel
veel mensen door deze maatregelen in gnote
problemen zijn geraaK sf zullen raken.

organiser:en.

FRA§T|Ei
Hoewel het
'komkommertijd'

de afgelopen weken
was binnen de

gemeenteraad, heet de SP-factie aan het
begin van een nieuw gemeenteraadsjaar direct
vragen ge$eld na berictttgeving omtrent de
capaciteitsproblemen in het leerlingenvorvoer
in Anrersfoort. Door de betreffende wethouder
was aangegev€n dat recent bekend was
galorden dat er problemen zijn met de
capaciteit van het leerlingenvervoer. De SPfractie wil graag weten wat onder reenf moet
worden verstaan. Voorts wil de fraclie weten of

deze situatie niet had kunnen

(kijk ook op: Www.zorooeenmarkt. nt)

worden

voorkomen. lmmers, al eerder waren er
problemen rondom het leerlingenvervoer.
Naast de constatering dat er een probleem is
vraagt de factie voorts of er ook al actie is
ondernomen om het probleam te verhelpen.
De fractie is tot slot van mening dat het
leerlingenvervoer in Amersfoort hoger op de
prioriteitenlijst van de gemeente moet komen.

Voor de locale EcÍie wil de SP Arnersfoort
graag jouw ervaringen met de WMO horen.
Bent u door de \A/MO in de problemen
gekomen? Neem dan contact op met Anya
Wersma:06-15058596

