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' Ruim '1500 mensen lnruamen van- daaryoor.'

daag naar de maniÍestatie'Armoede Volgens de SP-leider is de bijeen-

werkt niet' in de Brabanthallen in komst in de Brabanthallen het'voorpro-

Den Bosch. Al direct na aanvang gramma' van veel meer acties die gaan

werden tussenwanden verwiiderd volgen; 'Gisteren qas er de schreeuw

om de zaal groter te maken; de be- r:m culiuur en de staking van de post-

langstelling voor de actie overtrof bodes, vandaag maken we hier een

alle verwachtingen. PvdA-leider vuist en morgen zullen we als het kabi-

- Job Cohen, FNV-voozitter Agnes net niet snel stopt met de lafÍe aanval

Jongerius en Ad Poppelaars, di- op de banen en inkomens van gewone

recteur van de GG-raad steunden men§en, op ons cUltureel erÍgoed, op

de actie. onze jongeren, met zijn allen laten zien

Job Cohen: 'Ja, we doen dat samen dat wij dit niet willen en niet pikken.'

met de SP omdat we het met elkaar

eens zijn. En wat .niiÍ betreft doon alle Vincent Biilo sloot de middag op bijzon-

andere partijen die dit beleid ook slecht dere wijze af: 'Pas als alle vooroordelen

vindendaarookaanmee, Daaromzijnwe de wereld uit zijn, pas dan kunnen we

hier. We laten zien dat mensen die in de de sociale werkplaatsen aÍschaÍfen.'

WSW en in de Waiong zitten ook willen

werken en dat.we die niet afschríjven,' Voor onze Amersfoortse aÍdeling sloot

'1 500 mensen voerden actie tegen de maniíestatie aan op een iweetal

cie planneri',lvan het kabinet Rutte om succesvolle actie dagen bii de RWA.

30.000 bafien te schrappen in de so- De RWA voert met haar bedriiven als

ciale weriivooziening en tegen het Metafors, PakÍors, GrafiÍors en Eemfors
v- inkomensverlies van mensen met een de Wet Sociale Werl«oorziening uit in

arbeidsbeperking. Emile Roemer: lDit Amersfoott en omgeving.

kabinet pAkt de bíjstandsmoeder en Niet alleen ziin er door hen vele ac-

alle mensen met lage inkomens door tiekaarten ingevuld, maar ook zijn er

het sociaal minimum met tweeduizend verschillende medewerkers met de SP

euro te verlagen, Over mijn lijk, ik pas naar de rnanifestatie aÍgereisd,

MeinlíetC
RaadsgeÍommel
Nadat wij vorige keer vanuit de fractie

opmerkten dat de BPA ruggengraat slij

tage vertoonde, heeft het de afgelopen

weken flink doorgerommeld. 16 voorstel-

len werden door hen ingediend en inget-

rokken bijde begrotingsronde, hun weth-

ouder trad af en de voorzitter gaai in zijn

eentje verder. Niet Íraai allemaal en heï

riekt niet fijn, maar de kranten stonden

er vol van.

Wat ook niet fijn riekt is het kiezersbedrog

dat wordt gepleegd rondom de golfbaan

in Hoogland-West. Dit was helaas niet erg

uitgebreid te lezen. ln menig verkiezings

program (o.a. BPA/D66) stond dat men

tegen de golfbaan was. Toch stemt rnen

voor. Zoals door Pim van der Berg werd

gezegd ín de raadsvergadering toen hij

indírect werd aangesproken door onze

Bets: Wijzijn niet voor de golfbaan, maar

we stemmen voor oÍ woorden van gelijke

skekking,

Het moet níet veel gekker worden. Toch?

Menig Hooglander zat op de publieke

tribune met een protestbord, 6r waren

goede insprekers die wel 2 minuten per

persoon kregen. Menig raadslid twit-

ter.t tijdens het inspreken gewoon lek-

ker door, oÍ misschien deed deze goede

man wel een spelletje op zijn teleÍoon?

Wie het weet mag het zeggen.

Erg geinteresseerd en respectvol naar

de mènsen die inspraken kwam het niet

over bij mij. Maar ach, misschien is het

voor sommige partijen ook wel niet be-

te horeÈ wat



Gratis bus uoor 65 plus hliift!
Het gratis busvervoer voor 65 plussers is voor één iaar
veilig gesteld, Met dank aan de BPA, de Pvda, het GDA

en de SP fractie die de motie had ingediend. Ook is er

dank verschuldigd aan de raadsleden Özcan tGroen-
Links) en Sanders {D66), die bii de stemming op I no'
vember nlet aanwezig waren,

Daardoor werd de motio met 19 tegen 18 stemmen aan-

genomen. De strijd is voorlopig gewonnen, maar de zege is

nog niet binnen, Want uitendelijk is een meerderheid in de ge-

meenteraad voor de aÍschaffing van de gratis bus voor 65+,

ln de week voor het raadsbesluit voerden enkele leden van

onze Amersfoortse SP actie. ZÍi hebben die dinsdag gerani

ums aan de fractievooraitters van alle politieke partiió in Oe

gemeenteraad aangeboden,

De actie was bedoeld om te voorkomen dat het gratis busver-

voer voor 6Splussers werd afgeschaft. De SP is bang dat veel

ouderen daardoor achter de geraniums belanden. Het college

wil het gratis busvervocr voor ouderen aÍschaffen omdat te

weinig oudere busreizigers de auto laten staan. Ïerwiiluit een

onderzoek naar het gratis busvervoer voor 65plussers is

gebleken dat bijna tweederde van de gebruikers van het gra-

tis abonnement zegt vaker van huis te gaan door het gratis

abonnement. Bovendien zijn bijna alle inwoners van de ge-

meonte Amersfoort, van 65 jaar en ouder, zijn van mening dat

ouderen door de proef met het

l4r gratis oPenbaar vervoer mind-

' er afhankehlk zijn van anderer

en dat het ervoor zorgt dat zèi-
' vaker op pad gaan.

, Reden te meer om ons te
blijven verzetten tegen stoP-

.,, zetting van het gratis busver-
' ,oer voor ouderen!

,,, i

ROOD heeft dinsdagavond vooraÍ aan de raadsvergadering

gekampeerd op het stadhuis. Ook deelden zii dropsleutels

uit met de tekst 'u bent de sleutel'. Met deze actie wilden zij

raadsleden oproepen te stemmen voor de gelijke behandeling

van MBO, HBO en universitaire studenten als het gaai om de

toewijzing van studentenkamers.

ROOD Amersfoort heeft de afgelopen 2 jaar gestreden voor

dit onderwerp, Mei het ophalen van handtekeningen en het in

kaart brengen van de behoefte aan kamers onder MBO'ers.

De actie heeft succes gehad. Gísteravond hebben SP' D66,

PvdA, Trots, Groenlinks en BPA allemaalvoor het voorstelvan

ROOD gestemd. "Hiermee komt er een eind aan de discrimi-

natie van MBO'ers" aldus Mieke Horlings. "Hoewel we nog

tang niet klaar zijn met het onderwerp jongerenhuisvesting. Zo

zijn we momenteel bezig met een onderzoek naar de veiligheid

van studentenkamers"
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