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Helaas heefi u het inlegvel gemist bij de laatste edities van De Tribune. De

personele problemen zijn opgelcst dus vanaf nu kulnt u elke rnaand weer

rekenen op het laatste nieuws en de aankornende activiteiten van de afdelinE.

Natuunlijk zijn we ook benieuwd naar uw mening, tips en ideeën voor het

inlegvel. U kunt die altijd laten weten via amgf#qqflr&§&fl1
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-Ad Meijer is de nieuwe

interim-voorzitter van de
SP Amersfoort. Hij volgt
Bob van Ravensberg op.
Van Ravensberg was
de afgelopen twee jaar
voorzitter van de afdeling.
Hij blijft wel onderdeel
van het bestuur. 'Het
was een enorme eer om
de afgelopen twee iaar
voorzitterte mogen zijn van deze rnooie afdeling. We

trokken samen met bewoners op voor fatsoenlijke
huizen, voor voldoende parkeerplekken en voo!"

een veilige Noordewienreg. Helaas is het steeds
moeilijker om het voorzitterschap met werk en privé

e combineren. Daarom ben ik heet blij dat Ad [VÏei.]er

-h*t stokje wil overnemen en natr.lurlijk bNijt ik mi.|

inzetten voor een menselijker en sociale Amersfoor"t"'

Ad Meijer was eerder tussen 2011 en 2fi17
gemeenteraadslid inAmersfoort. Hij is altijd betrotr<ken

gebleven bij de afdeling. Nu neemt hij de taken
van Bob van Ravensberg waar tot de Algernene
Ledenvergadering ln juni.

Huurders ln Liendert staan op tegen De Alliantie
Tot ongenoesËn van de bewoners wil De Alliantie
een groot deelvan de huurhuizen in de vogelbuurt
in Liendert slopen. Baarom komen de huurders
§amen met de SF in actie.llUat de bewoners betreft
gaan de plannen van De Alliantie direct van tafel
en konrt er een pfian dat wél op hun steun kan
rekenera.

Uit een enquète die de klopclub san'len rrlet de
bewoners hield bleek dat het rnerendeel van de
bewoners heel tevreden is over hun huis en over
hun buurt. Zi1 willen juist graag dat de woningen
gerenoveerd wonden. SP-Raadslid Marc Smits: 'Het

is schandalig hoe De Alliantie met de bewoners
omgaat. Flet is duideiijk dat het merendeel niets ziet in

deze plannen om de huizen plat te gooien. Dat wisten
ze toch willen ze dit plan doordrukkenr. Wij zullen de

bewoners steunen in hun siriid. De bewoners rnoeten
serieus genomen worden en dit slechte plan moet
van tafel.'

Vorige maand kwamen ruim vijftig mensen af op een
bewonersbijeenkornst. Daar werd ook een actieg roep
gevorrnd.
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Amersfoort kampt met een milioenentekort
op de zorg. Voor de §P is dat geen verrassing:
Het kabinet Rutte-Asscher gooide veel zorg bij
de gemeenten over de schutting en koppetrde
daar een forse bezuiniging aan. l'let geld
dat gemeenten van de regering krijgen is
onvoldoende, en in het hele land zien we dan
nu ook dat gemeenten geld tekort kornen,

tn de ïweede Kamer knokt de §P er hard voor om
te zorgen dat de zorgbudgetten voor de gerneenten
worden verruimd. Tegelijkertijd zullen gerneenten
maatregelen moeten nemen om niet in de rode cijfers
uitte komen. Datkan optweemanieren, doorextra geld
vrij te maken voor de zorg of doorte snijden in de zorg.

Het standpunt van de §P in Amersfoort moge
duidelijk zijn. wij vinden dat er niet bezuinigd mag
worden op zorg en zolang gemeenten te weinig
geld van R.utte krijgen zullen we zelf geld bij moeten
leggen in Amersfoort. Dat kan op allerlei manieren,
bijvoorbeeld door onzinnige .projecten zoals de

lr00P!
Een fl i n ke ti k, datwas de u itslag van de verkiezin gen
voor Provi nciale Staten ! Overa I achteru it, zeker ook
in Amersfoort. Bij de gemeenteraadsverklezingen
in 2014 haalden wii hier bijvoorbeeld í1% van
de stemmen. Nu slechts 5,4'kl Dat doet piin.

Toch is er, ondanks die nederlaag, geen reden om
bij de pakken neer te gaan zitten. Ook kiezers die
eerder wel op de §F stemden gaven nu de voorkeur
aan partijen waarvan ze dachten dat die ons land
snel kunnen veranderen. Ën tja, hoewel de SP in
veel gemeentes en provincies heeft meebestuurd
zal onze partij nog nooit in de landelijke regering.

ln feite wil de §P regeren. Erg graag zelfs. Alleen
moeten we dan sterk genoeg zijn om ons prCIsrarnma

voldoende te kunnen uitvoeren. Als een linkse
partrl te snel toehapt wordt zij door rechtse partijen
gedwongen haar principes op te geven en verliest ze
iets heel belangrijks. geloofwaardigheid !

rondweg en het de nieuwbouw van het stadhuis te
schrappen, maar ook heel eenvoudig door te kiezen
voor minder geldverslindende wethouders. Ook
willen'we geld vrijmaken door de geldverslindende
nnarktwerkinE in de gemeentelijke zorg af te schaffen.

Helaas kiest het Amersfoortse college daar niet voor.
l-iet goede nieuws is dat er (nog) geen zorg geschrapt
wordt, maarhet college iswel van plan om detoegangtot
zorg flink af te gaan knijpen. Met name in de jeugdzorg
zal dit nog meer problemen gaan geven, en zullen de
wachtlijsten verder oplopen, of zullen jongeren niet
de speciallstische zorg krijgen die ze nodig hebben.

Onzo verwachting is dus datveel mensen de komende
tijd tussen wal en schip gaan vallen. We willen deze
menseh zoveel mogelijk in beeld krijgen, zodat we
daarmee het college op haar verantwoording kunnen
wijzen om te garanderen dat iedereen de zorg krijgt
die hij of zij nodig heeft. Als jullie verhalen horen van \--
mensen die niet de zorg krijgen die ze nodig hebben,
laat het ons dan weten, of vraag ze om zelf contact
met ons op te nemen. Dat kan via Ar:nersfood@sp.nl

Het gaat er durs om dat wij sterk genoeg worden om
op een geloofiruaardige manier mee te regeren. Want
vanuit kracht krijgen wij dingen gedaan. Geloof maar,
slopen van de marktwerking in de zorg, het verkrijgen
van rneer betaalbare huurwoningen, eerlijker lonen
en uitkeringen, dat gaat allemaal niet vanzelf. Daar
moeten wij voor vechten, meter voor meter. Alleen met
steun van veel mensen krijgen wij dat voor elkaar...

En daar ligt nu onze taak. Mensen nog meer dan
voorheen duidelijk maken dat wij hun strijd voeren.
Dat alleen een sterke SP die veranderingen voor .

elkaar kan krijgen. En dat is niet alleen een zaak
van trijsttrekkers en partijvoorzitters, maar van ons
allemaal! Maak dat de mensen weer in de SP geloven.
Dan is er hoop!

Ad Meijer
I nteri m-voorzitter SP-Amersfoort
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Het massaal opkopen van woningen door beleggers
en projectontwikkelaars moet aangepakt worden.
Een meerderheid van de gemeenteraad steunde
dat voorstel van SP-Raadslid Marc Smits in de
gemeenteraad. 'Een betaalbaar huis is steeds
moeilijker te vinden in onze stad. Dan is het
onaanvaardbaar dat een kleine groep goud geld
verdient met het opkopen van huizen. Een betaalbare
woning is geen luxe maar een recht.'

Recent kwam in het nieuws dat negen verdiepingen
van hei nieuwbouwproject Castalia zijn opgekocht
door een projectontwikkelaar. 'Dit zijn woningen waar
starters en rnensen met een middeninkomen om
staan te springen. Zij vissen nu naast het net. Het is
goed nieuws dat de wethouder nu de opdracht heeft
gekregen om alles uit de kast halen om te zongen dat
de huren bij deze opgekochte woningen niet de pan

uit rijzen.'


