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De Amersfoortse SP heeft de bewoners van de
tsachweg gefeliciteerd met het einde van het
schimmelparadijs. Nadat de bewoners met de SP
in actie waren gekomen, en onder toezicht van de
landelijke media naar de Alliantie trokken, is de
woningcorporatie rap overstag gegaan.

'Dit plan geeft noodzakelijke financiële lucht
aan huurders, mensen met een uitkering, vele
huizenbezitters en kleine ondernemers", zo vat
S P-fractievoorzitte r het lokale belastin g plan samen
dat zijn partij op 5 april in de gemeenteraad aan de
orde stelt. Alles bij elkaar heeft zo'n twee derde van
deAmersfoortse bevolking belang bij deze aanpak.
Juist nu een stad als Amersfoort haar financiële
fouten uit het verleden op deze kwetsbare groepen
probeert af te wentelen is een andere manier van
verdeling van lokale lasten, vindt de SP, meer
dan noodzakelijk. "Rijkeren betalen wat meer en
mensen die wat armer zijn wat minder of niets. Zo
hoort dat!", aldus Meijer.

maken. Zo zie je dat als huurders zich verenigen
en samen actie durven voeren er snel hele mooie
resultaten worden geboekt. "

De bewoners van de Bachweg kijken nu erg uit
naar de toekomstplannen. Jeroen Bruigom, één
van de kartrekkers van de bewonersgroep die in
actie is gekomen: "We hopen dat de Alliantie snel
duidelijkheid kan geven over sloop, nieuwbouw en
de rechten van de bewoners gedurende het traject.
De situatie en wensen verschillen per huishouden,
maar duidelijkheid en dus heldere communicatie i,;
voor iedereen belangrijk. We hebben er vertrouv,€,n
in dat de Alliantie daar niet in vezaakt."

Kern van dit revolutionaire lokale belastingplan Ísde
overheveling van gebruikerslasten naar eigenaren.
De afualstoffenheffing en het gebruikersdeelvan de,

rioolheffing worden afgeschaft. Om te voorkomen
dat de gemeente hier geld door tekort komt wo.Ct
de OZB voor eigenaren verhoogd, zoals ook heÍ
eigenarendeel van de rioolheffing wordt verhoogd
ter compensatie van de afschaffing van het
gebruikersdeel van de rioolheffing. Verder is er
sprake van overheveling van OZB gebruikers niet-
woningen naar OZB eigenaren niet-woningen.
Lees het hele plan en wat het voor u betekent op:
https : //a m e rsfoo rt. s p. n l/n i e uws I 20 1 6 I 03 I lo kaal -
belasting plan-sp-wapen-tegen-ongelijkheid

Hugo Kruyt, bestuurslid van de lokale Sfl is erg
tevreden: "Zoals iedereen op ïV heeft kunnen
zien was de schimmelproblematiek zo erg dat
het ongezond was om op de Bachweg te wonen.
Het is goed om te zien dat de Alliantie nu keihard
aan het werk is om alle woningen schimmelvrij te
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De kiezers hebben bij het referendum op 6 april
massaal nee gezegd. ln Nederland en ook in

Anrersfoort. Een fantastische ovenruinning. Voor
Oekraïne en voor ons. lk wiljullie bedanken voor
jullie inzet tijdens de afgelopen weken!
Deze uitslag kan niet genegeerd worden. Dit
rlerdmg moet van tafel. Dan kunnen we Oekraïne
daadwerkelijk helpen. Niet door corrupte oligarchen

te verrijken maar door de te helpen de rechtsstaat
te versterken en de corruptie te bestrijden.
Het referendum laat ook iets anders zien. De
enorme kloof tussen de samenleving en de politiek.

60% van de politici stemde voor het verdrag met
Oekraïne. 60% van de mensen stemde tegen. En

zo ziin er meer voorbeelden: 80% van de politici

is voor de marktwerking in de zorg, 80% van de
mensen is er tegen. Terwijl mensen zich boos
maken over de diefstal van de rijke elite door geld

weg te sluizen naar belastingparadijzen, willen
124 Kamerleden juist het woord belastingparadijs
verbieden.
Het is aan ons om dit gat te dichten. Het is aan ons
om al die mensen te organiseren en verandering
af te dwingen. Daarom gaan we door. De wijken in,

de deuren langs. lk reken op jullie steun. Samen
laten we zien dat wij de bondgenoot z'tjn van
iedereen die sociale verandering wil.

Marc Smits
Voorzitter S P Amersfoort
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De SP wil dat het Amersfoortse college leegstand in
wijkwinkelcentra actief gaat bestrijden. De SP vindt
dat o,rerlaten aan de markt niet werkt, dit leidt o.a. in

h et SoesterkwaÉier en Nieuwland tot leegstand, kri m p

en verpaupering. Met een twee sporen programma

dat bestaat uit een leegstandverordening en een

investeringsprogramma wil de SP dit tegengaan.
Een vergelijkbaar programma heeft eerder in de
gemeente Oldambt al tot succesvolle resultaten
geleid.
Heteerste spoor, de leegstandverordening, dwingt het

coilege en de eigenaren van langdurig leegstaande
winkelpanden om samen aan tafel te gaan zitlen' Zil
kunnen tlan op zoek gaan naar mogelijke oplossingen.
Het voordeelvan de leegstandverordening is dat ook
r:n,.villige pandeigenaren zich hier niet aan kunnen
r:,nttrekken.
H":1 college kan vervolgens de eigenaar in contact
s"engen met andere winkeliers, maar bijvoorbeeld

ook met burgerinitiatieven die op zoekziin naar een
pand. Zo nodig kan ook een tijdelijke invulling voor
het pand worden gezocht om te voorkomen dat
leegstaande panden voor een negatieve uitstraling
zorgen en zo het probleem alleen maarverergeren.
Het tweede spoor bestaat uit een

investeringsprogramma. Via subsidies kunnen
solitaire winkels worden aangespoord om te

verhuizen naar een wijkwinkelcentrum om zo het

centrum te versterken. Ookvoorverbetering van de
uitstraling van panden kunnen subsidies mogeltjk
worden gemaakt.
ln de gemeente Oldambt, een krimpgemeente, is

het met deze twee sporen aanpak gelukt om de

leegstand van winkels bijna te halveren. Alhoewel
Amersfoort geen krimpgemeente is laten sommige
wij kwi n kelcentra wel een vergel ij kbare problem atiek
zien, en daarom denkt de SP dat deze aanpak ook
in Amersfoort effectief kan zijn.


