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Door omstandigheden is het integvet niet opgemaakt op de manier waarop u dat van ons gewend

bent. Dit is eenmalig. we wensen u desondanks veel leesplezier.

$Flollct iocmcr ÍollGmon [orrncn lcnmhm

Dankzij jullie staat deze prachtige wiik er nog. Jullie hebben Iaten zien dat als

,,."nr"n ramen komen verandering mogelijk is. Dat zei SP-leider Emile Roemer

bij het buurtfeest in Jeruzalem. Met jarenlange acties wisten zii de sloop van de

*Íf t" voorkomen en renovatie van de woningen af te dwingen.

Volgens Roemer is de buurt een vooÖeeld
voor velen: 'De bewoners kwamen in actie en

wonnen. Dankzij hun inzet en met steun var:

de SP, wisten ze sloop te voorkomen en

renovatie af te dwingen. Een prachtig

voorbeeld van actievoeren helpt. De SP

spreekt de komende tijd 1 miljoen mensen

over hun zorgen en ideeën voor de toekomst.

Om samen met hen te bouwen aan mooiere

buurten en sterkere gemeenschappen. De

helden van Jeruzalem laten zien dat het kan!'

De Sp deed de buurt een boom cadeau. Volgens de Amersfoortse lijsttrekker Marc

Smits heeft de buurt dit monument verdient. 'Dankzij de bewoners is deze wijk met

betaalbare woningen behouden gebleven én klaar voor de toekomst' Betaalbare

woningen die in onze stad zo hard nodig zijn. we zijn trots dat de sP in Amersfoort

de bewoners heeft kunnen steunen.'

Elke week trekt de Amersfoortse klopclub de wijken in om met Amersfoorters over

hun wijk. Wilt u uw verhaal met ons delen? Mail naar amers'Íool(@§pnl
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'lk heb gelezen van iutlie hulp tegen slecht onderhoud van woningbouw de Alliantie'

Ooor juítie hulp werd men daar eindeliik serieus ge_nomen!

Nu zíten ik en zeker 30 anderen met m'| in eenzelfde soorf situatie. lk woon in

Kruiskamp, vasco da Gamastraat, en ik en velen andere bewoners zitten in

woningen waar aliarenlang veel problemen ziin met vocht en schimmel. lk heb al

,rrgíklopt bij de Atliantieén daar kriig ie een folder in je handen gedrukt met'Hoe ie
huis te luchten,. rk tucht regelmatig miji woning en het raampie bii miin wc staat altiid

open!'

Dit bericht kregen we via Facebook van een bewoner in Kruiskamp, die had gehoord

over onze succesvolle actie bij de Bachweg. Tijdens de zomermaanden zijn we op

vijf zaterdagen langs Kruiskamp gegaan en hebben daar op alle deuren van het

buurtje gekiopt. neittilxt dat ook-hiér veel bewoners met forse schimmel in hun huis

zitten. Binnenkort zullen We een bewonersbijeenkomst organiseren om samen in

actie te komen.
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Komend jaar gaat een bijzonder jaar voor ons worden. Zo hebben we in maart
2018 de gemeenteraadsverkiezingen, waar we een toffe campagne voor neer
gaan zetten. En in 2018 viert onze afdeling komend jaar haar 20e verjaardag.

Om het komend jaar op een spetterende
manier af te trappen, organiseren wij op
vrijdag 15 september de SP Amersfoort Kick-
off. Hiervoor hebben we Tweede Kamerlid
Peter Kwint uitgenodigd. Hij zal vertellen over
zijn eerste ervaringen met het Tweede
Kamerwerk zónder een kabinet, en of het hem
lukt om daarnaast nog actief de buurt in te
gaan.

Er is een feestelijk welkomstdrankje, er zijn nieuwe leden, er is nieuwe energie,
kortom, genoeg reden om bij deze avond aanwezig te zijn. Je bent van harte welkom!
Ben jij er ook bij? Stuur dan een mailtje naar@.
Wat: Kck-off SPAmersfoort 2017-2018

Voor wie: alle SP-leden

Waar:

Wanneer:

SP-hoofdkantoor'de Moed"

Snouckaertlaan 70 in Amersfoort

vrijdag 15 september

inloop 19:30u, start om 20:00u
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Het gemeentebestuur moet ingrijpen om de problemen met Syntus op te
lossen. Dat stelt SP-Raadslid Marijke Jongerman: 'Syntus is er driekwarliaar
nadat ze het stokie overnam van Connexxion nog altijd niet in geslaagd haar
zaken op orde te krijgen. Amersfoorters verdienen beter openbaar vervoer dan
dit, zeker als het volgend jaar ook nog eens slechter wordt.'

Voor de zomer kondigde Syntus aan dat een heel aantal busritten zal verdwijnen. Op

zondag zullen het Soesterkwartier en de lsselt het zonder lijn 1 moeten doen. De

vroege ritten van lijnen 3, 5, en 7 vervallen. Jongerman wil dat het college nu ingrijpt
en zorgt dat alle Amersfoorters kunnen rekenen op fatsoenlijk en betrouwbaar
busvervoer. Wat de SP betreft komt er desnoods een noodfonds om de verdwenen
buslijnen te redden.

Wat zijn uw ervaringen met Syntus? Wat betekenen de aangekondigde
veranderingen voor u? Laat het ons weten via amersfoort@sp.nl


