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Op 18 maart zijn de Provinciale Statenverkiezingen. Dat is het moment waarop
we af kunnen rekenen met de enorme ongelijkheid, met de bezuinigingen op
de zorg en met de enorme huurexplosie. Op 18 maart rekenen we af met dit
kabinet.
Het zijn belangrijke verkiezingen. We kiezen niet alleen de Provinciale Staten
en de Eerste Kamer, we staan op een kruispunt. Kiezen we voor het kille
rechtse rotbeleid van dit kabinet? Of kiezen we voor de sociale weg van hoop?
Het is tijd voor een sociaal alternatief. Dit kabinet biedt het niet. De SP wel. Wij
breken de macht van de zorgvezekeraars door een publieke basisverzekering

in te voeren. Wj stoppen de huurexplosies zodat huren weer betaalbaar
worden. De enorme ongelijkheid pakken we aan zodat ruim 400.000 kinderen
niet in armoede hoeven op te groeien.

Ook in Amersfoort gaan we zoveel mogelijk mensen overtuigen om naar de
stembus te gaan. Want thuis blijven helpt niet, SP stemmen wel. Helpt u ook
mee?
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Ga zelf op 18 maart stemmen. Zo maken we
de SP groot in de provincie, versterken we de
oppositie in de Eerste Kamer en rekenen we
af met dit kabinet.

t§ Hang een SP-poster

voor uw raam. Heeft u er
geen? Neem contact op via amersfoort@sp.nl
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Overtuig zoveel mogelijk vrienden, familie en
collega's om SP te stemmen. Meer informatie
nodig? Neem contact op via amersfoort@sp.nl
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Help mee met de campagne. We gaan
honderden posters plakken, duizenden
mensen spreken en tienduizenden folders
verspreiden. Daar kunnen we altijd hulp bij
gebruiken. Meedoen? Mail naar amersfoort@
sp.nl

18 maart wordt een belangrijke dag. De dag waarop we af
kunnen rekenen met dit kabinet en kiezen voor een sociaal
alternatief. Wij zijn er klaar voor om zoveel mogelijk mensen
te laten zien dat dit sociale alternatief, dat zo hard nodig is,
alleen mogelijk is met een sterke SP.
We rekenen op uw steun!
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Steeds meer gemeenten laten vastleggen dat
subsidies geweigerd kunnen worden als er bij de
aanvragende instelling mensen met een te hoog
inkomen werken. Dit is makkelijk te omzeilen door
deze mensen in dienst te nemen bij een ander
bedrijf dan het bedrijf dat de subsidie aanvraagt.
Op verzoek van de SP (gesteund door het CDA)
gaat de gemeente nu onderzoeken of dit gat in
.de verordening gedicht kan worden. De rnotie
werd aangenomen met steun van vrijwel de hele
gemeenteraad (op twee D66-stemmen na). Een
groot succes voor Marijke Jongerrnan, die zich
steeds sterk gemaakt heeft voor het bestrijden
van veel te hoge salarissen bij instellingen die
gemeentegeld ontvangen.

Rob Molenkamp krijgt terecht aandacht
media vanwege zryn zorgen om bos
Nimmerdor. Na alle ellende bij de bornenkap in
Park Randenbroek, de bomenslachting bij de

in de

ook www.redeenboom.nl, red.l, lijkt de gemeente
nu het oude bos Nimmerdor om te willen kappen
tot een goedkoper te onderhouden parkje. Rob
volgt de ontwikkelingen van dichtbij en trekt flink
aan de bel.

Afgelopen dinsdagavond heeft de coalitie
een nieuwe aanpak doorgedrukt die het mogelijk
maakt dat "megastores" bestaande kleine
bedrijven in de stad uit de markt gaan concurreren.
ln Amersfoort gewortelde bedrijven, die echt nodig
zijn om de lokale economie te stimuleren, bijten
straks in het zand door de komst van grote "dozen"
op bedrijventerreinen met wegwerpartikelen en
zo weinig en goedkoop mogelijk personeel met
tijdelijke contracten. Als de winst minder wordt zijn
ze weer weg. Het college noemt dat "duurzaam".
Veel lokale winkeliers zijn bitter over deze uitkomst
en weten zich gesteund door de SP.
Ad Meijer, fractievoorziiter

Kersenbaan en de aangekondigde megakap om
de Westelijke Ontsluiting mogelijk te maken [zie
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Nederland is een rijk land. Toch hebben steeds
meer mensen moeite om rond te kunnen komen.
Slechts een kleine groep is er de afgelopen jaren
op vooruit gegaan. De rijkste 10% huishoudens
bezit 610/o van het vermogen. 60% van de
huishoudens bezit slechts 1o/o vàÍl het vermogen.
Deze groeiende ongelijkheid is onverteerbaar. ln
meer gelijke landen leven mensen langer, blijven
ze langer gezond en is de criminaliteit lager. De
SP wil daarom de verschillen verkleinen. En dat
kón. Als de rijkste Nederlanders en de grootste
bedrijven hun eerlijke deel van de lasten gaan
betalen, dan kunnen de lasten voor de rest van
Nederland omlaag. Zo simpel is het.
SP is daarom een grote campagne begonnen: er
is genoeg voor iedereen. Ook in Amersfoort doen
we mee aan deze campagne en gaan we de straat
op om te laten zien dat het anders kan, en dat het
anders moet.
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Tekening: Len Munnik

Wilt u meehelpen met deze actie? Hou onze site
goed in de gaten of meld u aan via amersfoort@
sp.nl

