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Alhoewel het college inmiddels erkent dat er
een groot tekort aan sociale huurwoningen is
in Amersfoort, en heeft aangegeven dat er de
komende 5 jaar 2000 nieuwe sociale woningen

q-.j moeten komen, ziet de SP nog steeds geen
voortgang op dit gebied. We horen steeds
vaker van woningcorporaties dat de gemeente
onvo ldoende meewerkt a ls het gaat om het leve ren
van grond. Ondertussen krijgen particuliere
projectontwikkelaars alle ruimte van dit college,
en worden zrl zelÍs in de watten gelegd. Zo gaat
er zes ton naar. een nieuw, luxe ingericht, park
op de Zonnehof, waar dure stadsvilla's komen
in het oude GGD gebouw! De gemeente steekt
1 miljoen in de inrichting van de Oliemolenhof,
het centrale plein in de Nieuwe Stad, en draagt
vervolgens dit plein en alle omliggende grond
over aan particuliere projectontwikkelaars en zet
de corporaties buitenspel! Ook is er de afgelopen

-r&eek met veel bombarie een nieuwe woontoren
'..-elanceerd die moet komen op de plek van de

Boeddha-put langs de Stadsring, maar ook hier
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De SP heeftklachten ontvangen van medewerkers
van de Amfors. Mensen die al jarenlang bij de
Amfors werken zijn opeens teruggeplaatst naar
een lagere loonschaal. Ook meldt iemand dat
er verlofuren verdwenen zijn als gevolg van een
seniorènregeling.

Werkt u ook bijdeAmfors, en heeft u vergelijkbare
of andere klachten? Of kent u iemand die hiermee
te maken heeft? Neem dan contact op met SP
raadslid Marijke Jongerman (06-38914880).

De SP blijft druk zetten op het college om te gaan
leveren. Zo dienen wij in december een motie in
om in de Stadsring alsnog sociale woningbouw
veilig te stellen voordat de grond verkocht wordt.
Want het mag niet zo zrjn dat sociale huurders
straks naar de randen van de stad verbannen
worden en er voor hen geen ruimte meer is
rondom de binnenstad!
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Afgelopen maand is de SP klopclub langs de
deuren gegaan in de Celzusterenstraat. De
Alliantie verkoopt op grote schaal woningen in

deze oude volksbuurt, en de SP wil graag weten
wat de bewoners hier zelf van vinden. Niet alle
bewoners zijn hier blij mee, zo vrezen sommige
bewoners dat de sfeer in de oude buurt gaat
veranderen. Huurders die hun woning niet
willen of kunnen kopen blijven in tochtige
woningen zitten. De SP wil dat de Alliantie
stopt met de verdere verkoop van woningen
en de overgebleven huunnroningen fatsoenltjk
onderhoudt.
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ln oktober werd SP-Raadslid Rob Molenkamp
benaderd door bewoners in Vathorst die van de
gemeente te horen kregen dat'hun'8 populieren
gekapt zouden gaan worden. De bomen zouden

te gevaarlijk worden, de tegels uit het trottoir
drukken en te oud zijn.
De hele buurt was hier echter tegen omdat de 46
jaar oude bomen een prachtig beeld vormen in

de wijk. Ze torenen hoog boven de huizen uit en

zitten een groot deel van het jaar vol met vogels.
De bomen bleken helemaal niette oud (ze kunnen
200 jaar oud worden), kerngezond en staan in
een grasveld, dus geen stoeptegelte bekennen.
De bewoners lieten door een boomdeskundige
een onderzoek doen die ditzelfde concludeerde.
ln overleg met de bewoners kwam de gemeente

op eerder gedane uitspraken terug en beloofde
de wethouder dat de bomen blijven staan. Een

mooi resultaat voor mens en natuur! Onlangs
is de Groenvisie aangenomen die als ondertitel
heeft'Samen maken we de stad groener'. Dan

is het de omgekeerde wereld dat de gemeente

het liefst zo snel mogelijk bomen kapt en de

buurt een fel gevecht aan moet gaan om het
groen te behouden.
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Zaterdag 26 november vertrokken tientallen
Amersfoortse activisten naar Den Haag. Daar
sloten zij aan bij de landelijke aftrap voor
een Nationaal ZorgFonds zonder eigen risico.

Samen met 3000 andere activisten maakten zij

duidel'rjk dat hettijd is voorverandering in de zorg.
Tijd om de zorgverzekeraars af te schaffen en

één Nationaal ZorgFonds op te zetten. Zonder
onnodige bureaucratie en geldverslindende
concurrentie. En zonder eigen risico.

Meedoen? Ga naar nationaalzorgfonds.nl of
mail naar amersfoort@sp.nl
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De verkiezingen komen steeds dichterbij. De inzet van de SP is duidel'tjk:

Wij kiezen voor de 80% van de mensen die de afgelopen jaren heeft

ingeleverd. Voor hen willen we een inhaalslag: lagere huren, hogere

lonen, meer banen en betaalbare zorg zonder marktwerking. De SP

Amersfoort gaat er alles aan doen om te zorgen dat zoveel mogelijk

Amersfoorters weten dat de SP het alternatief is. Dat wij gaan zorgen

voor de verandering die zo hard nodig is.

Onze lokale campagne trappen wij af op 25 januari. Vanaf 20.00 uur
in De Moed. W'rj beloven u: Het wordt een inspirerende avond. Hou de

avond dus vrij en kom naar de aftraP!
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