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Deu.r voor deur, straat voor straat, wijk voorwijk gaan
wij Amersfoort overtuigen op 1S niaart overtulgen
9T op de SP te stemmen. Dat spraken tientaÍen
leden _op de Amersfoortse campagnebijeenkomst
gp 25 januari af. Campagnèteïder'Bob van
Ravensberg: 'Samen breken we met de jarenlange

-- politiek van ieder-voor-zich. We zorgen ervoor d-at
we weer trots kunnen zijn op ons land. Samen
gaql w9 zorgen voor de verandering die zo hard
nodig is'

Op de avond spraken de Amersfoortse kandidaten
Ad Meijer en Maarten Hijink over de inzet van de
SP. Meijer: 'Terwijl de zorgvezekeraars miljarden
verspilden aan het overstapcircus, explodeerde
uw eigen risico. ïerwijl de bonussen weèr werden
uitgedeeld, bezuinigdè het kabinet Rutte-Asscher
50 miljard. Het is echt tijd voor verandering!,

Hijink: 'Wijgeven de macht terug aan mensen. We
bouwen samen aan een land víaar je medemens
niet je concurrent is maar je buurmàn en collega.
Een land waar geen winst wordt gemaakt overïe
rug van patiënten. Dus gaan wijvoor hogere lonen,
lagere huren en natuurlijk een triationaal2orgFonds
zonder eigen risico, doe mee!,
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De komende weken gaan we samen fret verscfrit
maken. Van het delen van Sp-berichten op
Facebook tot meegaan langs Oe Oewén. Van eàii
poster voor uw raam tot helpen bii het belteam.
Uw bijdrage helpt! Dit kunt u doen om het verschil
te maken.. Verspreid online ons verhaal. Download

de SP Spits app uit de app- of ptaystore
en deel ons nieuws op social medià;,,. Hang een grote poster voor'uwliàà-ml.
vraag er een aan via amers Oom@sp.nl. Overtuig uw vrienden, famifu enËoÍiègà,s.
ïps of materiaal nodig? Laat het ons -
weten;. Help mee folderen in uw buurt. 2 uurtjes
werk, u kunt het doen wanneer u wilt;. Help. mee bij het belteam. U kunt elke dag
meehelpen op De Moed;. Ga mee langs de deuren, altijd in een

' groep en.altljd in tweetallen bij een deur, aanbellen. Zo staat u er nooit alleen voor
Wilt u meehelpen? Heeft u vragen? Neem
contact op met Bob van Ravensberg:
amersfoort@sp.nt of 06 54 96 37 35
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De plannen van het gemeentebestuur om het
enorme tekort aan sociale woningbouw aan te
pakken deugen niet. Dat concludeert Sp-Raadslid
Marijke Jongerman. Het college presenteercie
plannen om 2000 sociale wonin§en te realiseren.
Volgens Jongerman is het nu al óuidelijk dat deze

rlet college zegt de 2000 woningen alleen te
kunnen bouwen indien vanaf nu bijllle projecten
een percentagg yan 507o sociale woningen wordt
gerealiseerd. Volgens het college is dit Íinancíeel
onhaalbaar, en daarom wordt gekozen voor
een percentage van 35% sociale woningbouw
per.project. Dat betekent dat het nog Tanger
gaat duren om de wachflijsten weg te-werkén.

De SP is hier absoluut niet over te spreken.
Al jaren hebben wij het college en de'andere

pa$ij.en 
, in. de raqd gewaarschuwd dat er te

weinig sociale woning-en worden gebouwd, ener teveet worden géstoopt en vËiiocnt. 'Dàt
het nu niet mogetijÈ btijkt'ornuitertiji ZOZ1 O"
soctate. w..onlngnood op te hebben gelost is
iets dat dit college zwaat aan te rekenen valt.

Ook de voorgestelde 35% sociale woningbouw
per project gaat het .college waarschijnli;"f niét
halen.. Het.college wil tevàel ruimte geven aan
projectontwikkelaars om af te mogen írilken van
deze norm als dat hun financiele Éelang'en beter
uitkomt. De gevolgen laten zich raden, ddstrategÈ
soeiale woningbouw zal op deze manier vooïà
een wassen neus blijken te zijn. De Sp blijft zich
inzetten om te zorgén dat er genoeg betaalbare
wontngen komen in Amersfoort.
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De aanhoudende problemen bij Welzorg zijn
onacceptabel. Daarom moet de wethouder nu echt
aan de slag om de problemen op te lossen. De
meerderheid van de gemeenteraad steunde deze
oproep van SP-fractievoozitter Ad Meijer.

Welzorg is. verantwoordelijk voor de uitgifte en het
onderhoud van hulpmiddelen zoals scoótmobielen
en rollators. Meijer: 'De ktachten over Welzorg

blijven maar aanhouden. Mensen moeten veel
te lang wachten op reparatie of vervanging van
kapotte hulpmiddelen. Met hele grote §evótgenvoor mensen. Zij. verliezen hun mobïiteit,-zij
verliezen een belangrijk deel van hun leven.
Omdat.Welzorg faalt"bít Ouurt nu al veel te lang.
De wethouder moet nu echt aan de slag om dez-e
problemen op te lossen. Wj zullen haai achter de
broek blijven zitten om te zorgen dat ze dat ook
echt gaat doen.'

::::::::ill:j:::::l:

;.:::?$,.i31

ffim


