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De SP Amersfoort is klaar voor een knallende
campagne. De inzet van de §P is duidelijk: een
í00% sociaal Amersfoort. De opeenvolgende
colleges hebben telkens gekozen voor
hun eigen partijpolitieke belangen en

. zinloze prestigeprojecten. Wij gaan voor
een sociale stad waar gekozen wordt voor
Senoeg betaalbare woningen, goede zorg, en
voorzieningen in groene wijken. Kortom: een
stad waar gekozen wordt voor mënsen"

De SP Amersfoort heeft de afgelopen jaren
veel sympathie opgebouwd. We zijn ook buiten
campagnetijd op straat te vinden. Zo strijden we
voor het behoud van de weggeefuinkel en de
natuurtuin, staan we zij aan zij met de bewoners
van Jeruzalern die hun buurt willen behouden en
vochten we tegen de illegale bomenkap in park
Randenbroek. Tijdens deze campagne gaan we
de sympathie omzetten in stemmen. Daar hebben
we jouw hulp bij nodig!

De kornende weken zullen we in vele wijken te
.--.vinden zijn. Op elke plakzuil zullen onze posters

te zien zijn, bij de winkelcentra staan we met
de kraam, we hebben een aantal ludieke acties
gepland en natuurlijk gaan we huis aan huis in de

Veel mensen in Nederland zijn politiek betrokken
en stemmen SP. Een aantal van hen, waaronder
u, de lezer van dit inlegvel, hebben nog een extra
stap gezet door lid te worden van onze partij.
Misschien bent u nog maar net lid, of misschien al
wel heel lang. Misschien vindt u dat ook wel meer
dan genoeg, maar misschien wilt u ook nog wel
een extra stap zetten?

Dat kan door structureel actief te worden vocr de
SP. We kunnen altijd alle hulp gebruiken. Zonder
actieve leden is onze partij namelijk nergens.

wijken waër we de afgelopen tijd acties hebben
gevoerd. Zo kunnen we zoveel mogelijk mensen
overtuigen om op ons te stemmen.

Wat kan jij doen?

. Hang onze poster voor je raam

. Deelonze berichten op Facebook en Twitter

. Overtuig je vrienden, familie en collega's
om op de SP te stemmen

. Help mee met het bezorgen van folders
(een aantal straten in jouw buurt helpen al
heelveel!)

. Ga met ons mee de straat op om folders
uit te delen. Er zijn altijd genoeg ervaren
mensen bij die je graag helpen en wegwijs
maken

. Ga met ons mee huis aan huis,

Wil je helpen? Bel of mail met Marc Smits: mjc.
smits@gmail.com* 06 34 76 89 80. Alvast heel erg
bedankt, we rekenen op jullie steun!
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Zonder uw inzet zouden we niet eens een partij
zrjn.

0p dit moment zoeken we o.a.:

* lemand die de Tribune verspreiding maandelijks
wil coordineren. Hiervoor is het handig als u een
eigen auts heeft en onder kantooruren de Tribunes
kunt ophalen bij ons landelijk partijbureau aan de
Snouckaertlaan.

* lemand die de Tribunes eenmaal per maand wil
bezorgen in de wijk Kattenbroek.



* Leden die zich in willen zetten voor onze
hulpdienst. Hiermee kunt u mensen met allerlei
uiteenlopende vragen helpen. Denk b.v. aan het
aanvragen van hulpmiddelen of vergoedingen,
problemen met de verhuurder, schulden, etc.

Maar vanzelfsprekend ztjn er nog veel meer
manieren waarop u zich voor de SP in kunt zetten.
We zullen u nooit in het diepe gooien, u wordt
zeker in het begin altijd goed begeleid. Bovendien
biedt de SP diverse cursussen aan voor actieve

.leden. Die zijn niet alleen leerzaam, maar ook een
leuke manier om nieuwe mensen te leren kennen.
Zowel binnen als buiten Amersfoort.

Mocht u zich aangesproken voelen en die extra
stap willen zetten, neem dan contact met ons op,
bijvoorbeeld door te mailen naa r ame rsfoort@sp " n I

Of spreek iemand van ons bestuur eens aan als u
ons ergens tegenkomt.

U stemt tosh §PS lfiaar wat
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We zitten weer middenin de campagne tijd. Als
we af moeten gaan op de peilingen staan we er
goed voor^ We gaan dan ook voor een stevige
winst zodat we de komende 4iaar een stuk sterker
komen te staan in de Raad. Want er komen harde
maatregelen vanuit Den Haag op Arnersfoort
af, en van de andere partijen hoeven we weinig
weerstand hiertegen te verwachten.

Maar helaas zijn er ook risico's. Zo blijkt keer op
keer dat een groot deel van onze achterban niet
stemt. Dat is ontzettend jammer, want elke stem
telt, en thuisblijven speelt vooral partijen als de
WD in de kaart.

Wij willen u dan ook oproepen om ons te helpen
bij het overtuigen van de mensen die niet gaan
stemmen. Dat kan heel eenvoudig, door gewoon
met uw omgeving over politiek te gaan praten.
ledereen hoort wel eens een buurman, een
vriend of een familielid zeggen dat 'stemmen toch
geen enkele zin' heeft. U kunt dan uw schouders

ophalen, m.aar u kuntze ookvertellen dat Heerlen is
uitgeroepen tot meest sociale stad van Nederland
sinds de SP daar meedoet in het bestuur. En dat
daarvoor Eindhoven de meest sociale stad van
Nederland was, ook al een stad met de SP in het
bestuur.

Stemmen helpt dus wel degelijk!

Zoals we hierboven al aangaven komen er harde
maatregelen op onze stad af. Den Haag komt geld
tekort als gevolg van de crisis, geld dat moest
worden gebruikt om de banken te redden. Die
tekorten worden nu afgewenteld op de gemeenten
door deze op te zadelen met forse bezuinigingen.

Als dezelfde partijen als de afgelopen 4 jaar het
weer voor het zeggen kr'rjgen in Amersfoort,
dan zullen deze bezuinigingen door worden
geschoven naar de inwoners van Amersfoort. En
dan vooral naar de inwoners van Amersfoort di
het toch al moeilijk hebben. ft*et name de PvdA en
de WD hebben er geen enkel belang bij om deze
bezuinigingen tegen te houden, want ze hebben
deze immers zelf doorgevoerd in Den Haag!

Kan de SP deze bezuinigingen dan tegenhouden?

Het antwoord is natuurlijk nee, ook w'rj kunnen dat
niet. Maar in tegenstelling tot de andere partijen
zullen wij ons er wel zoveel mogelijk tegen
verzetten. En we zullen proberen om de tekorten
aan te vullen met lokaal geld, bijvoorbeeld door
niet langer bakken vol met geld uit te geven aan
zin loze prestigeprojecten.

En we zullen ook proberen deze bezuinigingen
zo eerlijk mogelijk te verdelen. Dus niet alles
afirventelen op de huurder en de mensen die zor*
nodig hebben. De huurder mag geen melkkoe
worden en de zorgvraag moet altijd voorop blijven
staan. En wijken mogen niet langer worden
uitgekleed om de tekorten aan te vullen.

En daarom vragen wtj u, stem niet alleen zelf SP.

Help ons ook om mensen om u heen te overtuigen.
Want ook die extra stem telt!

Dinsdag 18 maart:

Woensdag 19 maart:

Slotdebat gemeenteraadsverkiezingen
19:30 - 20:30 in de St. Joriskerk.

Verkiezingsavond SP Amersfoort
De Moed, Snouckaertlaan 70.
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