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Aljarenlang staat de weggeefiuinkel op de Keerkring.
Niet alleen maken jaarlijks zo'n 8000 mensen
gebruik van deze voorziening, de weggeefirinkel
is bovendien diep in de wijk geworteld. Bewoners
met taalproblemen, jongeren met leermoeilijkheden,
allemaalweten ze de weg naar de weggeefiruinkel te
vinden.

Juist in deze wijk is zo'n ontmoetingsplek van groot
belang. ln feite heeft de gemeente Amersfoort
hier een wijkcentrum cadeau gekregen. ln de
Kruiskamp wonen mensen met allerlei verschillende
achtergronden, die elkaar in de weggeefwinkel
ontmoeten. De vrijwilligers zijn al lange tijd aan de
weggeefirinkel verbonden en kennen iedereen.

Het college, ja ook het nieuwe, had besloten dat
de weggeefwinkel weg moest op de Keerkring. De
wethouders vonden dat dit perceel valt onder het
gemeentelijk vastgoed, dat verkocht moet worden.
Vermoedelijk zal alleen al het verkoop klaar maken
meer kosten dan de eventuele opbrengst.

De SP heeft daarom samen met de mensen van de
weggeefwinkel actie gevoerd voor behoud van deze
vooziening op de Keerkring. Op 9 maart hield de
weggeefwinkel een open dag, die ook bezocht werd
door gemeenteraadsleden en wethouders. Deze
dag heeft aan Amersfoort duidelijk gemaakt wat de
betekenis is van behoud van de weggeefwinkel op
de Keerkring.

Op 26 maart heeft de SP vervolgens een motie
ingediend in de Gemeenteraad voor behoud van
de Weggeefwinkel op de Keerkring. ln deze motie
stelden we voor dat de Weggeefwinkel zou mogen
blijven zolang er nog geen koper is gevonden voor de
grond. En met succes, een overgrote meerderheid
van de Raad heeft deze motie gesteund. Dit betekent
dat de Weggeef,uinkel niet binnen enkele maanden
hoeft te vertrekken van de Keerking, maar voorlopig
mag blijven!

Hoe stoppen we de afbraak van zorg, bouw en
economie? Tenruijl bijna alle economen het overeens
zijn dat er investeringen moeten worden gedaan,
bezuinigt het kabinet Rutte-Asscher Nederland
steeds verder de grond in. Niet zo vreemd dat wij
het veel slechter doen dan onze buurlanden!

Sadet Karabulut zal het
geluid van de SP laten horen
en aangeven hoe we wel
met een sociaal beleid uit
deze crisis kunnen komen.
ledereen kan uiteraard
ook vragen stellen en in
discussie gaan met Sadet.

De avond begint om 19.30
in De Tuin, adres Smidse 1b
te Leusden

Jadet lÍaÍa[ulut [ii Politielr GaÍé Weffig]oo[ leusden
Op vrijdag 26 april 2013 komt SP Kamerlid Sadet
Karabulut naar Leusden om te spreken op het Politiek
Café in De Tuin bij het winkelcentrum de Hamershof.
Sadet is sinds 2006 Tweede Kamerlid van de SP. Zij
is de woordvoerder sociale zaken, wonen, wijken en
integratie.

Sadet zal vooral spreken over de ontstane tweedeling
in ons land, de schande van de toenemende armoede,
de werkgelegenheid, de zorg en de situatie op de
woningmarkt. Ze zal aangeven dat er alternatieven
zijn voor het huidige afbraakbeleid.

Ook in Leusden is er een voedselbank, wordt de
thuiszorg nog verder afgebroken, staan huurwoningen
leeg op kopers te wachten, neemt de werkloosheid
toe, worden voorzieningen en het schoolzwemmen
wegbezuinigd en komen mensen uit de sociale
werkvoorziening thuis te zitten.
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Pak meteen je agenda, want alle ROOD leden (en

SP'ers onder de 28) zijn uitgenodigd voor een scholing
over economie en armoede. Deze wordt op woensdag
8 mei om 19:30 gegeven door Marc Smits op de
Vogelweide 91. Laat van tevoren even weten of je komt
zodat we zeker weten dat er voldoende plek is!
Het zal een interessante avond gaan worden, maar
uiteraard doen we de komende periode nog meer:

Zo is het kabinet van plan om een enorme drempel
op te werpen voor toekomstige studenten door de
studiefinanciering en de OV-studentenkaart at te
schaffen. Om studenten zich hier tegen uit te laten
spreken, gaan we de komende weken naar het Farel
college in Schothorst. Bijna alle scholieren zijn boos
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Op dit moment lopen er diverse acties binnen de
afdeling. Zo zrln er een actieve woongroep en
een zorggroep die regelmatig bij elkaar komen
om acties voor te bèreiden en uít te voeren. óók
gaan we binnenkort beginnen,met.een ondezoek
onder winkeliers om te kijken of zr1 op meer
koopzondagèn zitten te wachten, 
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Daarnaa*''hebben wij ee groep fribune
bezor§érs à ie elke, m aan d d e Tri buies stiekert.e+.
onder de leden verspreídt. Voor de Bomenwijk Íl
het Soesterkwartier kunnen wij nog een bàzorge)-.
gebruiken. Ookzijn wij op zoek naar men àie
hr"jg?t?erf 

1r wil.len. hetpen,met dà Uàiorging
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Voor het bë§tuur zijn wij nog.op zoëk naai,rëÉfi"
enthousiaste penningmeester.

Wil je ook actief worden ,oor. onré afdeling?
Neem dan contaCt'met ons op, en meld je aàn.
voor een of meerdere van deze activitëiten k,
als je alleen maar eens wilt'komen kijkàÉen je
van harte welkom!

over deze kortzichtige plannen, en willen dit duidelijk^
maken door op de foto te gaan met hun toekomstig--
stud ieboete (zie facebook. com/rood. ame rsfoort).

Verder zijn we de komende weken te vinden bij het
skatepark in Vathorst, om met jongeren te praten over
Amersfoort, en welke problemen ze hier tegenkomen.
Spreekt dit alles jou aan, ben je tussen de 14 en28iaar
en heb je zelf ook zin om mee te doen met de meest
actieve politieke jongerenorganisatie, bel of mail. Ook
als je iemand kent die misschien wel interesse heeft,
neem hem of haar gewoon mee!

G roetjes, Bob (co ntactpersoo n ROOD Amersfoort)
E: roodamersfoort@sp.nl, ï 06 54 963 733
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Politiek Café werkgroep Leusden
Aanvang: 19:30
Locatie: De Tuin, Smidse 1b, Leusden
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Vrijdag 26 april:


