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Nadat het college achtereenvolgens 10
miljoen (2009),20 miljoen (2011) en 6 miljoen
bezuinigd heeft, voornamelijk ten koste
van de mensen die van zorg en sociale
zekerheid afhangen, komt het college nu
met een totaalpakket aan bezuinigingen
{40 miljoen) en inkomstenmaatregelen (20
miljoen). ln dit pakket worden opnieuw
sociale zekerheid, zorg en wij kvoorzien i ngen
als bezuinigingsoptie voorgesteld. Terwijl
de bijdrage aan het infrastructuurfonds
VERDER, waaruit het onzin project Westel ij ke
Ontsluiting wordt betaald, 6 miljoen in
deze begrotingsperiode in de voorstellen
eenvoudig niet genoemd wordt.

We lezen onder andere: thuiszorg per 2017
afschaffen, bijdrage aan regiotaxi WMO
beperken, ondersteuning voor mensen met een
beperking verlagen, witgoedregeling bijstand
schrappen. Dit betekent in de eerste plaats
opnieuw volstrekte minachting voor mensen die
op onze solidariteitzij n aa ngewezen. De th u iszorg
is jarenlang gekort, bijstand ondersteuning is
geschrapt en buurthuizen zijn gesloten. Hoe
durf je duizenden Amersfoorters die het hoofd
niet boven water kunnen houden, opnieuw te
bedreigen met kortingen en heffingen?

De door het college genoemde bezuinigingen
op cultuur betekenen eveneens een
onaanvaard bare versch ra lin g. Bovend ien leiden
maatregelen, als het zwaar korten op Scholen in

de Kunst, er toe dat veelAmersfoorters worden
afgesneden van kunst en cultuur.
Nu is de smoes: 'we moeten van de provincie
bezuinigen'. lnderdaad komt deze stad in de
periode 2015 - 2018 - ongeveer 16,5 miljoen
te kort.

Dit college kiest voor een keiharde WD aanpak.
ln plaats daarvan kunnen ze ook de compleet
uitgeklede programma's zorg, welzijn, inkomen
en wijken ontzien en naar bezuinigingen
op nutteloze projecten zoeken. Echter, de
Westelijke Ontsluiting gaat boven alles en de
meest kwetsbare inwoners van onze stad laten
we aan hun lot over.

De overgrote meerderheid van de gemeenteraad
Iaat zich het zand in de ogen strooien. De SP
waarschuwde tegen de gevolgen. Desondanks
stemde op 3 maartde gemeenteraad, behalve de
fracties van SP, Groenlinks en BPA, voor deze
optie om "keuzevrijheid" te hebben. De praktijk
is dat er opnieuw asociale voorstellen liggen
en logische besparingen buiten beschouwing
worden gelaten. Actie dus!
Ad Meijer, fractievoorzitter

§tm ile lmalslag, ncl[ mee!
Zoals al te lezen in dit afdelingsnieuws is de
gemeente Amersfoort bezig met het afbreken
van de stad en haar sociale voorzieningen.
Omdat de SP niet accepteert dat er za
klakkeloos bezuinigd wordt op cultuur, zorg en
sociale zekerheid terwijl er de zinloze projecten
buiten schot blijven gaan we de komende tijd
zo veel mogelijk de straat op. Door mensen te
spreken in de wijken komen we erachterwaar zij
vinden dat er bezuinigd kan worden en kunnen
we zoveel mogelijk mensen duidelijk maken wat
er speelt. Door nu de straat op te gaan kunnen
we de contactgegevens van zo veel mogelijk
mensen verzamelen en deze mensen goed op
de hoogte houden van wat er aan de hand is en
wat er speelt. z"o.z.



Maar om deze mensen te bereiken kunnen we
veel hulp gebruiken. Wilt u bijdragen aan een
leefbare stad en helpen in het organiseren van de
inwoners, om een mooie leefbare stad te houden
die geen enkele burger in de kou laat staan, help
dan meel

We kunnen uw hulp goed gebruiken! Help mee,
en meldt u aan! En hopelijk zien we u dan bii één
van de acfles. Meldt u aan door een mailtie te
sturen naar amersfoort@sp.nl of door te bellen
met 06 54 963 733 (Bob van Ravensberg, actie
coördinator)

ledenueÍgadoling 10 iuni
Noteer alvast in uw agenda: Op woensdagavond
10 juni vindt de ledenvergadering weer plaats.
We kiezen een nieuw bestuur, kijken terug op het
afgelopen jaar en bespreken de plannen voor de
komende periode.

U bent allemaal van harte welkom om de
ledenvergadering bij te wonen vanaf 20.00 uur in
het ANBO gebouw aan de Nieuwstraat 10. Voor
koffie en thee wordt gezorgd, en samen maken
we er een goede en inspirerende avond van.
Ledenvergadering S P Amersfoort
Woensdagavond 10 juni, Aanvang 20.00 uur,
Adres: (ANBO) Nieuwstraat 10 te Amersfoort
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Nederland is een rijk land: Toch hebben steeds
meer mensen moeite om rond te kunnen komen.
Slechts een kleine groep is er de afgelopen jaren op
vooruit gegaan. De rijkste 10% huishoudens bezit
66% van het vermogen. 60% van de huishoudens
bezit slechts 1% van het vermogen.
Deze groeiende ongelijkheid is onverteerbaar. ln
meer gelijke landen leven mensen langer, blijven ze
langer gezond en is de criminaliteit lager. De SP wil
daarom de verschillen verkleinen. En dat kàn. Als de
rijkste Nederlanders en de grootste bedrijven hun
eerlijke deelvan de lasten gaan betalen, dan kunnen
de lasten voor de rest van Nederland omlaag. Zo
simpel is het.
SP is daarom een grote campagne begonnen: er is
genoeg voor iedereen. ln Amersfoort deelden we al
koekjes uit om met mensen in gesprek te gaan over
hoe ongelijk de koek verdeeld is. Lieten we zien hoe '
ongelijkheid op onze Lieve Vrouwentoren eruit zou
zien. Bouwden we de Kamperbinnenpoort voor een
dag om tot een museum over ongelijkheid. Tot slot
gaan we deur aan deur om aan mensen te vragen
wat zij zouden doen met de opbrengst van een
miljonairsbelasting.
Tijdens al deze activiteiten bleek: mensen zijn het
met ons eens dat de enorme ongelijkheid aangepakt
moet worden. Met deze campagne laten we zien
dat het anders kan, en dat het anders moet.
Wilt u meehelpen met deze actie? Meld u aan via
amersfoort@sp.nl
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