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45.000 flyers uitgedeeld en verspreid. Vele
honderden gesprekken gevoerd aan de deur.
Nieuwe leden gemaakt. Posters geplakt. En een
dubbeldekkerbus vol met activisten mee naar
Den Haag. We hebben in Amersfoort een mooie
campagne gevoerd.

We zijn uiteindelijk de grootste op links geworden.
Maar we hadden natuurlijk op meer gehoopt. Da's
niet zo gek, want we willen de wereld verbeteren!
En de wereld verbeteren hébben we gedaan.
Dat doen we nu, en zullen we blijven doen. Want
daar waar schimmelbadkamers buurtbewoners
ziek maken, daar staan wij. Daar waar massaal
bomen worden gekapt voor een stukje ringweg
die nauwelijks voor tijdswinst zorgt, daar staan
wij. Daar waar ouderen te weinig thuiszorg krijgen,
en thuiszorgers als wegwerpwerknemers worden
behandeld, daar staan wij. Zij aan zii om met
mensen te strijden voor een betere wereld.

Onze nieuwe campagne begint nu. Wij blijven de
partijvan niet lullen, maar poetsen. Van de handen

r-" uit de mouwen, en met de poten in de modder.
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Langs de Hogeweg wordt al enkele jaren gebouwd
aan een groot zwembad en de grond voorbereid
voor grootscheepse woningbouw Te midden
van deze bouwput ligt een kleine oase van rust,
het Huis van Bartels. Een houten huis met een
zeer grote tuin. Sinds 2013 mogen vrijwilligers er
activiteiten organiseren op cultureel, educatief en
sociaal gebied. Van gitaarles en kookcursussen tot
een gezellige koffie ochtend.

De Alliantie, eigenaar van de grond wil er I
koopwoningen bouwen en het huis en bos
eromheen slopen. SP Raadslid Rob Molenkamp:

De zaterdag na de verkiezing zijn we weer gaan
kloppen. Net als dat we deden, en net als dat we
blijven doen. Met mensen in gesprek. Over hun
buurt, over de politiek. Deur voor deur, straat voor
straat en buurt voor buurt laten wij zien dat de SP
de partij is die betrokken is. Die samen met mensen
werkt aan een mooiere en socialere wereld.
Samen laten we zien dat wij de partij zijn waar
ze maarl.2018 op kunnen stemmen tijdens de
gemeenteraadsverkiezin g

Als bedank voor alle vrijwilligers die zich, elk op hun
eigen manier, hebben ingezettijdens de campagne
te bedanken, organiseren we een barbecue op
13 mei. Folderaars, flyeraars, kloppers, plakkers,
coördinatoren, bellers en noem het maar op.
ledereen is welkom. Je aanmelden kan door een
mailtje te sturen naar arnersfoorl@sp.nl.

Nogmaals bedankt voor jullie inzet, energie en
harde werk. lk heb er van genoten

Bob van Ravensberg
Campagneleider SP Amersfoott

"Dit is natuurlijk belachelijk! De Hogeweg is
in rap tempo aan het verstenen en tegelijk
verliezen we steeds meer culturele broedplaatsen
en ontmoetingsplekken. Wij staan achter de
vrijwilligers die met liefde en toewijding zo hard
werken om bijvoorbeeld jongeren te stimuleren
groene vingers te krijgen. Daarom zetten we ons
via de raad in voor het behoud van dit prachtige
buurtinitiatief. Wij willen niet dat de coalitie het
Huis van Bartels in de prullenbak gooit, net als ze
bij de War heeft gedaan." Rob heeft op 4 april een
Peiling georganiseerd in de raad.
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