
Actieberichten
Uitgave SP Amersfoort e.o.
Telz 033-4723498 of 461?-642

Nieuws Agenda ,#
7" jaargang no.2, febr. 2006
amersíoort@sp.nl,

oplage 5fi) stuks
http ://amersfoort.sp.nl

VERKIEZINGSKOORTS IN
AMERSFOORT

Agnes Kant in de Observant.

Op maandag2T Íebruari organiseert de
SP een verkiezingsavond in de Observant.
Gastspreker deze avond is Agnes Kant.
Bovendien komen lijsttrekker Anya
Wiersma en voorzitter van Rood
AmersÍoort Michelvan Dijk aan het woord.
Zij lichten de speerpunten van de SP-
AmersÍoort toe. Bovendien is mevrouw B.
van den Brink-Tjebbes uitgenodigd om
haar visie te geven op de verhouding
tussen gezondheidszorg en marktwerking.
Bezoekers kunnen veruolgens in debat
met Agnes Kant, Anya Wiersma en Michel
van Dijk over de rolvan de overheid bij
zorg, huisvesting en werkgelegenheid voor
jongeren.
De avond begint om 20.00 uur, de
toegang is gratis. Plaats: De Observant
Stadsplein 7 te Amersfoort.

De verkiezingsuitslag in de Rooie Cent.
Op 7 maart gaan we met zijn allen de
verkiezingsuitslagen becommentariëren
en vieren in café De Rooie Cent. De
spanning van de uitslagen, de meningen
en commentaren er over, niks is leuker
dan dat met zijn allen mee te maken.
De SP kiest op 7 maarl duidelijk niet voor
deelname aan de gezamenlijke
bijeenkomst van alle politieke partijen in
het Stadhuis. Landelijk willen we niet
onder de Haagse kaasstolp zitten dus
kruipen we lokaal in Amersfoort ook niet
met alle politici onder één borrelglaasje.

Met de televisie en internet onder
handbereik en de nieuwe raadsleden aan
de microÍoon maken we er een feestelijke
avond van. Natuurlijk is het ook weer een
mooie gelegenheid om informeelaan de
bar uw zorgen, standpunten en ideeën uit
te wisselen met de nieuwe raadsleden. De
band tussen kiezer en raadslid staat vanaÍ
het begin voorop.
Vanaf 20.00 uur staat de koÍÍie klaar in de
Rooie Cent, Hooglandseweg-zuid 34A te
AmersÍoort en borrelglaasjes zullen er ook
welzijn.

SP organiseert virtuee! politiekcaÍé
Op zondag 19 februari van 11.00 -12.30
uur organiseert de SP Amersfoort een
politiek café op het internet. Steeds meer
mensen zitten graag achter hun eigen pc,
met hun eigen kofÍie, in hun eigen huis.
Met hen gaan we in gesprek over lokale
politiek.
Natuurlijk was het steeds al mogelijk om
via de mail standpunten kenbaar te
maken, maar daarbij ontbreekt het aan
directheid, snelle antwoorden en reacties.
Met het virtuele politieke caÍé is dit wel
mogelijk. Bezoekers kunnen zich vanuit
hun eigen huiskamer mengen in
discussies over zorg voor iedereen, dure
en goedkope huurwoningen en gratis
openbaarvervoer. Ze krijgen direct
antwoord van huidige raadsleden van de
SP en van de nieuwe SP kandidaten voor
de gemeenteraad.
De SP wil met dit nieuwe medium kiezers
de mogelijkheid geven om SP kandidaten
door te zagen op hun ideeën en
standpunten. Het virtueel politiekcaÍé is
dus vooral ook interessant voor kiezers die
hun keuze nog niet hebben bepaald. De
levendige discussies, die het testen van
het politieke caÍé opleverde, beloven veel
politiek vuunrerk.
Log dus in op zondag 19 februari om
1 1 .00 uur op http:l/amersÍoort.sp.nl/chat

Meer inÍo: Campagneleider Luuk
Miedema (033-4563571 oÍ
luuk.miedema@qmail.com )



Bedevaart / pelgrimstocht in
AmersÍoort
Op 1 januari 2006 is de aangepaste wet
gelijke behandeling in werking getreden.
Openbare ruimte moet volgens deze wet
toegankelijk zijn voor alle mensen met een
lichamelijke handicap.
Om te voorkomen dat de wet een papieren
tijger wordt gaat de SP gaat hier op 2
manieren aandacht aan besteden:

1. We verzamelen knelpunten die
mensen met een lichamelijke handicap
tegen komen. Hierbij kunt u denken
aan de knoppen voor stoplichten voor
gebruikers van rolstoelen, de overgang
van trottoir naar de weg en het
bereikbaar zijn van geldautomaten. We
willen dit soort punten in beeld
brengen met een fotoserie.

2. Op maandag2T februari organiseren
we een wandeltocht om te laten zien
hoe het in onze stad ervoor staat. We
nodigen belanghebbenden, de pers en
de verantwoordelijke wethouder uit om
mee te lopen. Hoe meer mensen
meedoen, hoe meer knelpunten we in
beeld hebben, hoe krachtiger de
hindernissen onder de aandacht
komen.

We vragen u om de knelpunten die u
tegenkomt door te geven. Daarnaast
nodigen we u uit om mee te doen aan de
wandeltocht van het stadhuis naar het
UWV op 27 tebruarl
We verzamelen om 16.00 uur bij het
stadhuis. U hoeft met het opgeven van
knelpunten niet te wachten lol27 februari.
Geef ze op, het liefst voor 18 februari, bij
Anya Wiersma (tel: 033-4611370 oÍ
anva.wiersma @ tomaatnet. nl ).

De zorg is geen markt
Onlangs heeft de Tweede Kamer de Wet
Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
aangenomen. De WMO heeft als
uitgangspunt dat iedereen zo veel en lang
mogelijk voor zichzelf zorgt, eventueel
ondersteund door mantelzorg. Als die niet
aanwezig is heeft de gemeente de taak
om voor het zorgaanbod te zorgen. De
gemeente Amersfoort heeft de
beleidsregel om dit via
aanbestedingsprocedures te doen. Hier
komt dan meteen de marktwerking kijken.

En wij vinden dat de zorg geen product
mag worden!

Wijvinden dat de menselijke maat in de
zorg van groot belang is. Zeker ook gezien
de ervaringen met uitbesteding van allerlei
taken van de gemeente naar de
marktsector (bv. arbeidsintegratie,
schuldhulpverlening) de afgelopen jaren.
Hier is de burger niet beter van geworden.
Dit moet beter voor de zorg!!!!
Wij zijn tegen de'Vermarkting van de
zorg". Ook maken we ons zorgen over de
nadruk die steeds weer gelegd wordt op
de "eigen verantwoordelijkheid" van de
burgers. Want ook dat leidt tot
verzakelijking. Niet iedereen is in staat
deze eigen verantwoordelijkheid vorm te
geven. Zeker niet als er sprake is van een
hulpvraag die te maken heeft met het
behoud van de menselijke waardigheid.
En bovendien leidt het tot een ik-
gerichtheid, die schadelijk is voor de
maatschappij.
Deze ik-gerichtheid ondermijnt de
samenhang tussen mensen: elkaar zien
en elkaar vertrouwen verschuift naar de
achtergrond. Dan ziet "de markt" haar
kans. Alles is immers te koop! Dan draait
de maatschappij om geld en goederen.
Maar niet meer om mensen! Wij zijn ervan
overtuigd, dat deze weg niet begaanbaar
is. De waardigheid van het menselijk
bestaan staat op het spel. De
vertrouwensrelatie tussen mensen wordt
bedreigd. Dit wordt duidelijk zichtbaar als
het over de"Zorg" gaat. Als dóàr de
vertrouwensrelatie ontbreekt of aangetast
wordt, loopt de menselijke waardigheid
een groot en onaanvaardbaar risico. Dus:
in de "Zorg" géén hoofdrolvoor de markt,
maar wèl voor de ander die hulp en
ondersteuning nodig heeft!
Bien van den Brink - Tjebbes

Agenda
Marktkraam - iedere zaterdag in Íebr
Brandweerauto - iedere zaterdag in febr
19 febr - chatsessie met SP kandidaten
27 tebr - bedevaart / pelgrimstocht
27 Íebr - Verkiezingen met Agnes Kant
1 maart - lijsttrekkersdebat
7 maarl - Verkiezingsfeest in Rooie Cent
13 maart - bestuursvergadering
MEER INFO:


