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Het einde van het jaar is altijd een mooi
moment om de balans op te maken. 2015 was

voor de SP Amersfoort een bijzonder jaar.
Schouder aan schouder streden wij met vele
Amersfoorters voor de sociale verandering
die zo hard nodig is.

Zo weigerden de huurders in

Randenbroek-

Zuid nog langer de melkkoe van De Alliantie
te zijn en kwamen met ons in actie. Zij hoeven
nu de verkapte huurverhoging, in de vorm van
verplichte huur van peperdure parkeerplaatsen,
niet meer te betalen. De acties voor het behoud
van de thuiszorg gingen door. We organiseerden
thuiszorgmedewerkers die nu in een actiecomité
dapper met ons strijden voor voldoende geld en
respect voor de thuiszorg. ln oktober begonnen
we met de klopclub. De komende jaren gaan we
bij tienduizenden deuren aankloppen om met
mensen te praten en naar ze te luisteren. Met de
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Al

maandenlang voeren jongeren van Young
& United actie om het jeugdloon af te schaffen
voor 18 tot 23 jarigen onder het mom van
volwassen prijzen, dan ook een volwassen loon.
Hun strijd leidt tot steeds meer steun, zowel
in de landel'rjke als in de lokale politiek. Nadat
eerder al gemeenten als Zwolle, Amsterdam,
Utrecht en Den Haag het jeugdloon afschaften,
is het de SP-fractie gelukt om ook in Amersfoort
het rninimum jeugdloon van tafel te krijgen, in
samenwerking met de PvdA en GroenLinks.
Jongeren van Young & United waren aanwezig
in de Amersfoortse raad om het belang van het
afschaffen van het jeugdloon duidelijk te maken

klopclub gaan we in nog veel meer wijken laten
zien dat we de bondgenoot zijn van iedereen die
ziet dat het anders kan en anders moet.

Natuurlijk zijn we er nog lang niet. Maar ook in
2016 zullen wij stapje voor stapje verder bouwen
aan een sterkere afdeling en aan een sociaal
Amersfoort. Ons sociaal alternatief is harder
nodig dan ooit: de gevolgen van de bezuinigingen
van dit kabinet en van het Amersfoortse college
worden elke dag weer zichtbaar. Samen werken
we om verbeteringen stapje voorstapje dichterbij
te brengen. ln de overtuiging dat we samen de
sociale verandering zullen afdwingen.
lk wens u hele fijne feestdagen en een gelukkig
en gezond 2016
Marc Smits, Voorzitter SP Amersfoort

ff
aan de gemeenteraad. Zij hebben voorafgaand
aan de raadsvergadering een verklaring tegen
het jeugdloon uitgesproken in de hal van het
stadhuis.
Nog geen dag nadat Amersfoort het jeugdloon
afschafte bleek dat minister Asscher zwicht
voor de druk van de WD en dat hij er voorlopig
niet over denkt om het jeugdloon landelijk af
te schaffen. De Amersfoortse motie dwingt de
gemeente echter ook om druk op het Rijk uit te
blijven oefenen om dit wel zo snel mogelijk te
doen. De strijd van Young & United gaat door en
wij blijven ze daarbij steunen!
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Het historische bos Nimmerdor in het zuiden van
Amersfoort wordt op dit moment op grote schaal
ontbost. Talloze bomen worden weggehaald en
er wordt op grote schaal gebruikt gemaakt van

het middel Roundup, wat kankervenrekkend
is voor dieren en planten. Daarom richtte SPRaadslid Rob Molenkamp de actiecomité Red
Nimmerdor op. Ze startte een petitie die meer
dan 1400 keerwerd ondertekend.
Het alternatief dat RED NIMMERDOR aanbiedt
is natuur en mensvriendelijk. Rob Molenkamp
hierover: "Vervang de laanbomen een voor een,
dit is een aanbeveling uit een onderzoek van de
gemeente zelf. Dring de nu op enorme schaal
gekapte bomen, de vogelkers en amerikaanse

eik, in een veel rustiger tempo terug. De waarde
van deze boomsoorten wordt door de gemeente
sterk onderschat. En handel vooral in overleg
met de gebruikers van het bos."
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Naast de petitie kreeg de wethouder ook een
prfis voor het meest robuuste beheerplan
sinds jaren: Een gouden eikelhoed. Amersfoort
was lang geleden de groenste stad van het
land. Nu dreigen we de stad met de grootste
jaarlijkse bomenkap te worden. De wethouder
liet weten dat er altijd de mogelijkheid is voor
iedereen om met vragen naar de bouwkeet te
gaan, gedurende één uur op de vrijdag middag'
Het actiecomité gaat hier niet mee akkoord en
kondigde aan door te gaan met de actie.
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Voor de

raadsbijeenkomst

over

de
tientallen
problemen in de thuiszorg boden
thuiszorgmedewerkers wethouder lmming
december een "noodklok"
dinsdagavond
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aan. Zij gaven haar de opdracht mee om bij
Van Rijn deze klok stevig en hard te luiden. De
thuiszorgmedewerkers laten weten dat ze willen
dat de gemeente Amersfoort staatssecretaris
Martin van Rijn duidelijk maakt dat er nÉ meer
geld naar de thuiszorg moet.

Thuiszorgbedrijf TSN, de grootste aanbieder
van thuiszorg in onder andere Amersfoort,
heeft uitstel van betaling aangevraagd wat kan
leiden tot een faillissement. ln Amersfoort staan
hierdoor honderden banen op het spel' En is er
opnieuw grote onzekerheid over de toekomst

van de thuiszorg in Amersfoort. De SP die al
lange tijd aangeeft dat het beleid niet werkt,
luidde samen met de thuiszorgmedewerkers
de noodklok om bij de wethouder erop aan te
dringen dat er echt iets moet veranderen.

Een van de thuiszorgers: "Doordat wij de
afgelopen maanden actie hebben gevoerd
beseffen sommige andere partijen in Amersfoort
langzamerhand dat de thuiszorg veel meer is
dan alleen een makkelijke bezuinigingspost.
Nu wordt het tijd dat hier ook naar gehandeld
wordt!" De thuiszorgers zullen samen met de
SP doorgaan met acties voeren voor genoeg
geld voor goede thuiszorg in Amersfoort en in
Nederland.

