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IN GESPREK MET ÏSN ITilEDEWERKERS
Op 18 augustus hebben enkele Amersfoottse SP-ers samen met verschil-

lende TSN medewerkers en oud-medewerkers een bezoek gebracht aan

de Tweede kamer. Samen met SP kamerlid Renske Leiiten is gesproken

over de gang \ran zaken bij TSN, Al eerder berichten wii dat de salaris-

betalingen en arbeidsomstandigheden niet in orde ziin bii dit bedriif.

lnmiddels blijkt al geruime tijd dat dit niet alleen in Amersfoort zo is, maar door het

hele land heen speelt dezelfde problematiek. In Den Haag, Alkmaar, Soest, noem

maar op.

Nu, met Renske, slaan we de handen ineen en gaan dit op landeltlk niveau aan-

pakken. Er is een planning gemaakt en een enquete en deze gaat op grote schaal

uitgezet worden. Aan de hand van deze landeli.ike inventarisatie zullen we verdere

actie ondernemen. Zeker Renske zal de tweede kamer nog wat laten horenl En

ïSN is met de haÍve noodreparaties nog niet van ons af. Als het personeelnaar de

schuldsanering moet -alleen omdat ze geen salaris krijgen terwijl ze wel werken-

-en zich geen mens meer voelt, dan is het tijd voor harde actiel

Adres wiiziging?
Wijzigingen in uw adres, emailadres of teleÍoonnurnmer ziin voortaan

makkelijk door te geven aan de afdeling zelf. lmmy Scholte zal de door u

doorgegeven wijziging veruverken in de landehjke ledenadministratie.

U kunt de wijzigingen aan haar doorgeven via de telefoon, op telefoonnummer

033-4723097, of via de mail: immysch@tele2.nl
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FHACTIE]IIEUUU§

WE GAAil ER TEGEilAA]I!
De Íractie is terug van r6ces en heeft veel zin om het

ftgmgrlae raadsjaar weer goede oppositie te voeren.

Het wordt een "spannende" tiid. Er komt een grote be-

zuinigings ronde aan. Het rcchtse College van Amers-

foort zal flink willen bezuinigen op sociaal en welzijn

en meer geld willen uitgeven op onder andere asfalt en

MegarSiiolecten als het Eemptein en de Hogeweg.

De SP fractie zal strijden voor een goed sociaal vangnet en

wijk welzijn in AmersÍoort. Dat is wat komt. Wij houden u op

de hoogte en zullen u mogelijk vragen mee actie te voeren

voor behoud van een goede sociale basis. Samen staan we

sterk, het is een cliché, maar zeker waar.

De fractie heeft tijdens het reces niei helemaal stil gezeten en

vragen gesteld aan het College over een viertal punten die

spelen in AmersÍoort.

Zo heeft het Euterpeplein dit jaar een grote opknapbeurt ge-

had. Door een zeer slechte planning van de Gemeente heeft

het heeÍt veel langer geduurd dan was gepland. De Winke-

liers op het Euterpeplein hebben aangeven dat zij hierdoor

extra inkomstenderving haddden dan z$ hadden voorzien.

Sommige winkeliers zagen hun inkonisten met 25% dalen.

Zij wilden aanspraak maken op nadeelcompensatie. De

Gemeente stelde zich hierbij zeer formeel en bureaucratisch

op en de winkeliers liepen tegen een gemeentelijke muur

op van onbegrip. De SP heeft de Wethouder met bijna een
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unanieme raad het College verplicht zich soepeler op te stel-

len. Helaas bleek bijnawaag aan een aantalwinkeliers dat het

College zich niet aan de afspraken heeft gehouden en weder-

om bureaucratische muren heeft opgeworpen zodat clairns niet

zouden worden toegekend, Door schriftelijke vragen te stellen

wil de SP fractie het College ter verantwoording te roepen.

Het Laakcluster (o.a. Basisscholen De wurvogel en de Gon-

delier) in Vathorst heeft na oplevering aan de Gemeente voor

veel problemen gezorgd. Zo is ondanks goedkeuring van de

SRO gebleken dat zichtbaar en voelbaar de luchtbehandel-

ingsinstallatie niet deugde. De gemeente heeft achthonderd-

duizend euro voorgeschoten om een nieuwe installatie aan

te leggen. Mogelijk komt deze achthonderdduizend eurc'-'et

terug in de gemeentekas. De SP wil weten of en wankr
achthonderdduizend euro nog terug komt en wie verant-

woordelijk is geweest voor de zeer grove fouten bij de bouw

van de scholen.

Verder heeft de fractie om een actieve rol gevraagd van het

College om de wateroverlast bij een groot aantalwoningen in

Kattenbroek op te lossen. Ook wil de ftactie dat de struikel-

drempels op het Euterpeplein worden aangepakt. Dagelijks

struikelen mensen over de nieuwe drempels wat in een aantal

gevallen heeft geleid tot heupbreuken.

De volledige tekst en de bijbehorende vragen kunt u lezen op

onze website Amersfoort.sp.nl

ACÏIEilIEUTil§
Be Ganskuiil blfift een gebied van zorg in onze stad. We zijn

al geruime tijd bezig om met bewoners te bekijken oÍ zii zelÍ

bereid zijn om actie te voeren voor hun huis, hun woonomge-

ving en hun woongenot. De Alliantie laat deze mensen aljaren

in de kou staan. Anders dan in de plaatselijke pers vermeldt,

is de politiek niet echt warm gelopen voor deze mensen. Dat

bleek tijdens het grote woondebat dat de SP organiseerde in

het begin van dit jaar, Wethouder Hekman vond het eigenlijk

wet goed zo. Z$n prestige project Amersfoort Vernieuw$t (red.

comm: vernielt is 'n inkoppertje, inderdaadl) woog zwaarder

dan het leed van de mensen. De SP al tijden bezig mensen

hierover samen te brengen. Sinds 3 maanden zit de PvdA in

de oppositie en ook zij lijken wakker te worden. Gelukkig maar!

Zoals wijze landelijk blijven uitnodigen om de handen ineen te

slaan, zo zullen wij het ook in het Amersfoortse doen. Beter ten

hele gekeerd dan ten halve gedwaald luidde het spreekwoord

toch? Onze ROOD afdeling is in Amersfoort weer goed on de

poten gezet, bezig met flexinspecties, de landelijke kick-d.-en

de MBO-ers die kamers willen, de discotheekactie, een goede

picknick in t park... Veel enthousiaste leden steken de handen

uit!Verder is de SP bezig met het asbest debacle in de KoppeU

Jerusalem. Geert is hier actÍef in en we horen ervast meervan.

7 september flyeren we voor onze postbodes, meld je aan

bij de redactie. De plaats verschijnt op internet:www.amers-

foort.sp.nl. De landelijke demonstratie staat gepland voor

zondag 12 september a.s. Op 9 september vanaÍ 19.30 uur

staat er een nieuwe ledenbijeenkomst gepland, genaarfid

OUD&NIEUW de kerngroep komt 20 september bijelkaar in

nieuwe gedaante, let op de agenda op internet en je brieven-

bus! Verder staat er actievoorbereiding op touw m,b.t. de

pilot om onder het minimumloon te gaan betalen van W§W-

ers en bijstandsgerechtigden. Zin in actie? Sluit ie aan!!
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