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Terugkijkend op een rnooie campagne waarbij
vele tientallen vrijwilligers zich wekenlang inzetten
ondanks de kou om duizenden mensen te bereiken
in Amersfoofi, mogen we trots zijn. De vorige
verkiezingen hadden we de beste uitslag ooit,'dus
de lat lag hoog voor ons. We hebben uiteindelijk
minder zetels gehaald dan we hadden gehoopt"
Uiteraard gaan we lessen trekken uit deze uitslag"
We gaan kritisch kijken naar wat goed gaat, en
verbeteren wat beter moet. Als u daar ideeën over
heeft dan horen we dat natuurlijk graag.

Maar we Eaan vooral door om Amersfoort

menselijker en socialer te maken. Binnen én buiten
de raad. ln de raad gaan onze drie Raadsleden
voorop in de stri.id. Daarbuiten gaan we sarnen aan
de slag. Dag in dag uit staan tientallen vrijwilligers
klaar. ïijdens de campagne kwamen daar weer
vele nier-rwe gezichten bij. We zijn trots op CInze
helden, onze vrijwilligers, op wie we altijd kunnen
rekenen.
moed, strijdbaarheid en cptimisme gaan we
Bob van Ravensberg
Voorz itter SP Amersfoort
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Na de verkiezingen heeft
Bets Beltrnan afscheid
genomen als Raadslid.
Ëerder was ze tussen 2003
Vorig
jaar begon Bets aan haar
tweede periode. Ze streed
in de Raad voor hetere

en 2A12 raadslid.

en betaalbare zar*

'door

iedereen, voor wijkcentra en het wijkmuseum in
het §oesterkwarlier. We nemen afscheid van Bets
als gemeenteraadslid maar niet als §P'er. We zijn
blij dat Bets actief blijft bij onze afdeling en we
altijd een beroep op haar kennis en kunde kunnen
blijven doen.
Bets bedankt!
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Na de verkiezingen zijn we rnet drie zetels
vertegenwoordigd in de gemeenteraad. Binnen
en zéker ook buiten de raad gaan Marijke, Rob
en Marc alles op alles zetten om het geluid van
vele Amersfoorters te laten horen. Samen gaan
ze aan de slag voor een sociale stad. Waar wordt
geïnvesteerd in groen, iedereen kan rekenen
op goede zorg en een betaalbaar huis, waar sJe
armbede aanpakken en bovenal: waar geluisterd
wordt naar mensen. Als u tips, ideeën hebt of
een misstand wilt melden: neem contact op rnet
Marijke, Roh of Marc.
M arij ke Jon gernnan : m.|.jon gerrnan @amersfoart. nl
06 38 91 14 880
Onderwerpen: Fractievoorzitter, Zorg, werk en
inkomen, economie, financiÉin en algemeen
bestuur
Rob Molenkamp: nru.molenkamp@arnersfcort"nl
06 34 14 58 43
Natuur en duurzaamheid, onderwiis, ruimteliike
antwikkeling en verkeer.
Marc §mits: mjc.smits@amersfoort"nt 06 34 76 89
80

Wonen, veiligheid, cultuur en sporÉ
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Afgetopen week kregen de bewoners van de vasco
da Gamastraaten de Magelhaenstraat een brief van
de Alliantie, waarin wordt aangeven de komende
jaren te willen slopen en nieuwe apparternenten
neer te zetten" De meeste bewoners zijn hier erg
blij mee. De staat van hun huis is door achterstallig
onderhoud alzo verschimmeld, tochtend en lekkend
dat ze zo snel mogelijk in een ander huis willen.
Wij zijn allernaal blij dat door onze buuftacties de
Alliantie in ieder geval door lijkt te hebben dat er
iets moet veranderen.
Helaas is er ook nog steeds veel onduidelijk.
We weten niet hoeveel sociale woningen
teruggebouwd warden of wat de huurprijs gaat
zijn? Een harde eis voor de SP Amersfoort is dat er
niet minder betaalbare woningen terugkomen. Ook
weten we niet wat de Alliantie in de tussentijd gaat
doen met de schin'lmelproblemen en de kornende
huurverhoging.
Samen blijven we in actie voor goede en betaalbare
woningen. Heeft u klachten over het onderhoud of
de hoogte van de huur? Laat het ons weten via
amersfoort@sp.nl
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Noordewienrveg in het
Soesterkwartier is gevaarlijk. Seooters en auto's
rijden er te hard en halen rakelings fietsers in. En
dit terurij! op deze straat veel kinderen moeten
oversteken omnaar school te gaan.
Veel Soesterkwartierders vinden deze gevaarlijke
weg een probleem. Ën tot nu toe lijkt het er niet op

l-{et verkeer op

de

dat de gemeente met een serieuze oplossing kornt
voor dit probleem. Het wordt tijd dat hier iets aan
verandert. SP Amersfoort en Soesterkwafiierders
verzamelen nu samen handtekeningen om de
Eemeente in te laten grijpen.
Ga snel naar noordewierweggeeilracebaan.nl,
onderteken de petitie, deel de website op facebook
en laat ook uw familie, vrienden en buren zich
u itspreken voor een veilige lrl oordewienrveg
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