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ttleiier su[G]iGur in uerfiiezingsdebal
S P-Amersfoo rtl ijsttrekke r Ad M eijer heeft het eerste
lokale verkiezingsdebat van dit jaar gewonnen,
in de Hogeschool Utrecht in Amersfoort (HU). HU

kreeg maar liefst 57 van de 66 stemmen.

Op deze donderdagochtend verzamelen
200 studenten, politici en burgers zich in het
auditorium van de HU voor de eerste ronde van
het studentenverkiezin gsdebat. Vijf lokale politieke
partijen, SP, OPA Amersfoort, CDA, Burgerpartij
Amersfoort (BPA) en GroenLinks, krijgen de
kans om in vier minuten partijstandpunten aan de
aanwezigen uit te leggen.

Hierna volgdq de discussie over de stelling:
Jeugdwerkloosheid moet intensiever worden
aangepakt. Volgens de SP en het CDA moeten
er meer stageplaatsen gecreÀ«erd worden.
Mulder van ouderenpartij OPA reageerde met:
"Een stageplaats is geen baan. Er moeten banen
komen."

Studenten wierpen de vraag op waarom zij op de
partijen zouden moeten stemmen. Groenlinks-
raadslid Frans Prins wees negatieve geluiden
in de gemeente van de hand. "Er gebeuren ook
veel goede dingen. Door het negatieve beleid van
sommige part'rjen, dat alles fout gaat, lijkt het alsof
er zo veel misgaat in Amersfoort. Maar dat is niet
zo. Dat is stemmingmakerij."

Telling van de stemmen leerde dat Meijer van de
SP veruit de populairste spreker was. Groenlinks
eindigde op de tweede plaats met vier stemmen,
BPA en CDA deelden de derde plaats met beide
twee stemmen, OPA eindigde als laatste met één
stem. Meijer stapte zeer tevreden rond. "Jongeren
hebben groot belang bij de SP. ln wat voor wereld
willen zij leven? Zeker in deze tijd waarin niemand
meer voor elkaar zorgt, is het bieden van structuur
en solidariteit iets waar jongeren behoefte aan
hebben. Geen geld uitgeven aan idiote projecten,
maar geld voor de mensen."

'lnhoudelijk sterk'

Ook studente Brenda Breet (25) vond Ad Meijer
de overtuigendste spreker. "lk weet niet of ik
uiteindelijk op de SP stem, maar hijwas inhoudelijk
sterk en sprak met passie. lk hoop wel dat tijdens
de volgende ronde de partijen meer spreektijd
krijgen, zodat er meer diepgang is."

De SP en GroenLinks gaan vanwege het behalen
van de eerste en tweede plaats meedoen aan de
finale op 3 maart. De tweede ronde vindt plaats op
10 februari met dan PvdA, D66, WD, Groep van
Vliet en ChristenUnie als partijen.
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lÍom naar de cam[aulto- ïri[une ]ileilewerfters Gezocht

[iieen[omst on E0 ianuari! Bezorger gezocht
Voor de maandelijkse Tribunebezorging zijn wij
op zoek naar een nieuwe bezorger voor de wijk
Kattenbroek. Het gaat om ongeveer 29 Tribunes.
De Tribunes kunnen eenmaal per maand worden
afgehaald op het Stadhuis. Aanmelden kan via
marijke.jongerman@tomaatnet. n I

De SP Amersfoort staat in de startblokken voor
een belangrijke campagne. De komende tijd zullen
we laten zien dat de SP nodig is voor een 100%
sociaalAmersfoort. Daarvoor hebben we alle hulp
nodig. Daarom organiseren we op 30 januari een
campagnebijeenkomst in het partijkantoor De
Moed. Het wordt een inspirerende avond waarop
je alles te weten komt over de aankomende
campagne. Wat wordt de inzet van de SP? Wat
gaan we doen en hoe kan jij je steentje daaraan
bijdragen? Te gast is Nico Heijmans, medewerker
van het scholingsteam.

Kom naar de campagneavond en bereid je voor
op een knallende campagne zodat we zorgen voor
een 1 00% sociaal Amersfoort!

Alle informatie op een rij:

Wat: Campagnebijeenkomst
Tribune coördinator gezocht
Daarnaast zijn wij op zoek naar iemand die
de Tribune coordinatie op zich wil nemen. We
zoeken bij voorkeur iemand met een eigen auto
die eenmaal per maand tijdens kantooruren de
Tribunes op kan halen bij het landelijk partijbureau
aan de Snouckaartlaan. Verder ben je er voor
verantwoordelijk dat de Tribunes 's avonds
gestickerd worden door de bezorgers en alles
qua organisatie daaromheen (nieuwe bezorgers
werven wanneer deze uitvallen, maandelijks de
bezorgers uitnodigen voor het stickeren, etc.)
Vanzelfsprekend helpen we je in het begin hierbij
totdat je voldoende ingewerkt bent. Neem voor meer
informatie contact op met mar'rjke.jongerman@
tomaatnet.nl of bel naar 06-38914880.

Wie:

Waar:

Voor alle leden

De Moed, Snouckaertlaan 70

Wanneer: Donderdag 30 januari, start 20.00

Heb je nog vragen of wil je je alvast opgeven om
mee te doen met de campagne? Neem contact op
met Marc Smits: mjc.smits@gmail.com I 06 34 76

Hulnilienst tlledowetlÍGÍs GGrocnU

Wijzijn op zoek naar leden die zich in willen zetten
voor onze hulpdienst, om mensen te helpen die
problemen hebben met het aanvragen van zorg- of
WMO-voorzien in gen, subsid ies, h u u rproblemen of
sociaal-economische problemen.

Heeft u veel verstand van een of meerdere van
deze deelgebieden, of denkt u op andere wijze bij
te kunnen dragen aan onze hulpdienst? Dan horen
wij graag van u.

Donderdag 22ianuari: Algemene ledenvergadering
inloop: 19: 30, aanvang: 20:00.
Nieuwstraat 10

Campagnebijeenkomst
aanvang: 20:00
De Moed, Snouckaertlaan 70.
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Donderdag 30 januari:


