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EiI FAR§HAD BA§HIR
-Hrrry van Bommel en Farshad Bashir op 24 september in

Amersfoort. Op woensdag 24 september organiseert de
SP Amersfoort samen met andere SPafdelingen in de regio
(SoesVSoesterberg, de Bilt, Baarn, lJsselstein) de Afghani-
stanavond. Gastsprekers zijn; Harry van Bommel en Farshad

Bashir, beide Tweede Kamerleden voor de SP. Farshad is

De avond begint om 20:00 en de inlooB is om ï 9.30 uuÍ, Toegang gÍati§.

geboren in Afghanistan en Harry een grote deskundige over

dit ondenruerp.

Naast informatie en stellingname over het ondenruerp is er uit-
eraard ruimte en tijd voor discussie. De avond vindt plaats in

De Eenhoorn, regardzcentrum, tegenover het station.

ROOII

ROOD is uitgepraat met wethouder Luchtenveld

Na een zeer geslaagde Íietsenactie op 24 juni vond er op 24

\-,julieen gesprek met wethouder Luchtenveld plaats.

ROOD Amersfoort heeft donderdag 24 juli voor het eerst en

waarschijnlijk ook voor het laatst een gesprek gehad met

verkeerswethouder Luchtenveld over de parkeerproblemen

voor fietsers rondom station Amersfoort. Ondanks dat er al

ruim een jaar de nadrukkelrjke wens bij heel veel fietsers is

dat Luchtenveld de problemen serieus neemt en aanpakt, viel

hij tijdens het gesprek volkomen door de mand.ln de eerste
plaats vertelde wethouder Luchtenveld dat ROOD AmersÍoort

niet met de informatie, dat het gemeentebestuur in gesprek

is met de NS over het gratis maken van de ondergrondse

fietsenstalling, naarbuitenzou mogentreden. Dit isechterallang
publiek bekend. Hij bevestigde dit zelf nog voor de camera's

van Omroep Amersfoort en De Stad Amersfoort tijdens de

protestactie van ROOD Amersfoort op 24 juni. Daarnaast was

er, zoals we ondertussen helaas gewend zijn, geen nieuws

over het plaatsen van nieuwe rekken. Er zal wel een doorstart

vinden met het wegsleepbeleíd in september. De wethouder

kon echter nog niet vertellen waar de weggesleepte fietsen

dan heengebracht zullen worden. Verbazingwekkend genoeg

deed hij wel de toezegging dat dit dichtbij het station zal ziin.

BOOD AmersÍoort rekent er op dat Luchtenveld zich welaan
zijn belofte houdt om begin oktober met een concreet plan te
komen, waarvan hij enerzijds de raad maar vooral andezijds
de fietsers op het station inlicht.

Voor meer inÍormatie over de lopende acties en over
R OO D, kijk dan op http://rood. sp,nl/lo kaal#amersÍoort
oÍ neem contact op met anna.la.verge@gmail.com of
Hugo Kruyt hugo.kruyt@gmail.comSP.



FRAGTIE

Nieuws vanuit de fractie iiii

Hoewel het zomerreces was voor de Íractie - op,09 septem-

ber is weer de eerste raadsvergadering - ging het stellen van

wagen gewoon door. Vooral Geert Groeneveld maar.ook Bets

Beltman waren kampioen vragen stellers deze zomer. De vra-

gen gingen over de volgende onderwerpen.

r fouten in het ventilatiesysteem l-aakcluster;

'r Wet openbaarheid van bestuur;
. Stichting De Opstap; rechtsopvolger van De Werkplaats

r Verpaupering op de Leusderweg

Voor meer en''meer inhoudelijke informatie venruijs ik u graag

door naar wwv/.amersfoort.sp. nl,

Geefi Groeneveld 06 29 59 86 28

of Bets Beltman 06 34 19 93 66.

Verder was ook de SP Íractie ontdaan door het Íeit dat het

veaorgingstehuis Sint Pieters en Sint Blokland Gasthuis be-

dacht een zgn. reanimatiestop te moeten instellen... Voor ou-

deren dan 70 jaarl Gelukkig is dit onzalige plan van de baanl

Yoor meer fractienieuws kiik op de website oÍ neem
contact op met een van de fractieleden,

lnpal*en UoedselÍocus

Op donderdagavond 11 septernbgr gaat,de aÍdetingSP in-

pakken bij de Voedselfocus op de Koppelweg 110. Wie doet

ermee? Om 19:00 uur worden we daar venruacht om ca. 125

dozen in te pakken die vrijdagochtend worden opgehaald.

Het inpakken zal ongeveer anderhalf uurtje duren, vooral als

we met velen zijn!

Zin om handje te helpen? )

Meld je aan bij anya.wiersma@tomaatnet.nl
of 06-150.58.596

SP ZIGHTBAAR I]I DE ZOMER

Zaterdag 2 augustus. Hartje zomer en de SP trekt Oe'staC

Op de Varkensmarkt stond onze kraam lekker in Oe scnaOií
van de bomen. Naast de standaard spullen - folders, ZO

kanten, stickers, sleutelhangers en schuursponsjes - hadden

we tomaatjes, mozzarella en basilicum bij ons.

Het uitdelen van de tomaatjes, ZO kranten en Íolders leidde

tot veelgesprekken met het winlíelcnd publiek.

Opvallend is dat na anderhalf jaar kabinet Balkenende 4 het

vertrouwen in de Haagse politiek weer sterk afneemt. Veel

mensen hebben problemen met de eigen bijdrage voor de

Wmo of de ziektekostenverzekering. Hoe deze regering

zorg en onderwijs zo laat verslonzen en ondertussen dure

straaljagers in de Verenigde Staten koopt en veel geld uitgeeft

aan de missie in AÍghanistan was een veel gehoorde klacht.

GOEII IIIEUWS!

Ons bestuurslid Nathalie Hos is voor de 2de keer moeder
geworden. Maksim heet de nieuwe aanwinst en hii is op
17 augustus geboren. We wensen Nathalie en haar man

en zoon en broertie veel geluk toe!
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