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Dag in dag uit zijn er tientallen leden van de SP ín
Amersfoort actie. Ze brengen folders rond, helpen
met bellen van leden en mensen in de stad of gaan
mee met de klopclub langs de deuren. Zij helpen
mee om de sociale verandeing, die zo hard nodig
is, af te dwingen. B'tjvoorbeeld Len Bitterilng. Zii
werd begin 2015 lid en is nu actief in de klopclub.

Hoe ben je bekend geraakt met de SP?

lk kende de SP al langer en stemde bij de
laatste keren verkiezÍngen ook altijd SP. Na onze
verhuizing naar Randenbroek-Zuid, kregen we
onenigheid met de Alliantie over de verplichte
peperdure huur van de parkeerplaats, dat was
gewoon een verkapte huurverhoging. ln 2014
kwam de SP bij ons in de wijk en kwamen we
erachter dat alle huurders hetzelfde probleem
hadden. Onder begeleiding van SP'er Bob van
Ravensberg hebben we ons georganiseerd in
een actiecomité. Met een aantal acties hebben
we het voor elkaargekregen om de huur voor de
parkeerplaats te verlagen. Toen Emile Roemer
in februar.i op een avond in Leusden sprak over
de alternatieven van de SP op zorg en sociale
omstandigheden werd ik nog enthousiaster. Die
avond ben ik lid geworden.

Len Bitteiling streed samen met de SP tegen een
verkapte huuruerhoging. Op deze foto maken zij aan

Waarom ben je ook actief geworden voor de
SP?

De campagne 'Er is genoeg voor iedereen'sprak
me erg aan. De eerste keer op straat voor mijwas
een bijeenkomst in winkelcentrum Schothorst voor
de actie "Genoeg voor iedereen". Op een gegeven
moment kwamen er twee vrouwen, die niet zoveel
wilden weten van de actie: zij zeiden dat ze
genoeg te besteden hadden. Toen wij hen op het
eind van het gesprek een flyer gaven, ontdekten
zij Emile Roemer op de achterkant: O, maar dàt
was hun held, dààr stemden zij altijd op!! lk was
verbaasd over de omslag in het gesprek...Voor
mij een bevestiging, hoe belangrijk het is de SP-
ideeën bekender te maken.

De volgende keren hebben we bij deuren
aangebeld en ja, dat vond ik erg spannend. Hoe
wordt er gereageerd? Krijg je de deur in je gezicht
gegooid? Het is fijn, om de eerste keren steeds
met een "ervaren" SP-er aan te bellen en ik kan
zeggen, dat we nog nooit heel vervelende reacties
hebben gehad.

Wat zou je zeggen tegen mensen die het Iangs
de deuren gaan ook erg spannend vinden en
niet weten of ze dat wel kunnen?

lk zou zeggen: ga een keer mee. De eerste keren
kun je er gewoon bij staan en kijken hoe het
wordt aangepakt door een ervaren SP-lid. Je zult
verbaasd zijn, wat een open en leerzame reacties
j e krij,g t,,.;.,,11,::;;,i,*i;i,li:,
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Stel u bent als wethouder verantwoordelijk
voor de zorg in AmersfooÉ. U hoort dat de
allergrootste thuiszorgaanbieder in deze stad
(met bijna de helftvan alle cliënten)failliet dreigt
te gaan. Wat zou u doen? Precies, alles op alles
zetten om er voor te zorgen dat de gewone gang
van zaken door kan gaan.

Zo moeilijk is het dus niet om de goeie prioriteiten

te stellen. Maar wel door het Amersfoorts college.
Een maand na het bekend worden van de

faillissementsdreiging bij TSN meldt de gemeente
dat er zowel wat hulp voor cliënten als voor de

werkers betreft nieÍs wordt gedaan. Als TSN
failliet gaat, weet niemand wat er gaat gebeuren.
Waarschijnlijk worden de meest lanetsbare
cliënten van een andere thuiszorgmedewerker
voozien en worden er daarna een handjevol TSN-
medewerkers door concurrenten, tegen slechtere
arbeidsvoonruaarden, overgenomen. De rest,

cliënten en medewerkers samen, heeft het nakijken.
De SP heeft voorgesteld om een

gemeentelijke thuiszorgorganisatie op te zetten,
die garandeert dat de cliënten hun vertrouwde
hulp houden en de thuiszorgmedewerkers hun

baan en arbeidsvoonruaarden. Maar dat gaat het
college te ver. Zij wil de thuiszorg graag op afstand
regelen en schuift liever alle risico's af op cliënten
en thuiszorgmedewerkers. De komende weken
zal de SP, samen met de Amersfoortse groep

thuiszorgmedewerkers, deze lamlendigheid van
het college grondig aan de kaak stellen en concrete
actie eisenl
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Deur voor deur, straat voor straat en wijk voor
wijk werken aan sociale verandering. Door
met mensen te praten, naar ze te luisteren en
waar nodig met ze te strijden voor een sociaal
Amersfoort. Sinds oktober trekt de klopclub
door Amersfoort heen. De eerste resultaten
worden zichtbaar.

lnmiddels belden we aan bij honderden deuren,
vezamelden we tientallen contactgegevens van
mensen die van ons nieuws op de hoogte gehouden

willen worden, schreven we een aantal nieuwe
leden in en zijn we enkele misstanden op het spoor.

Zo klopten aan bij de bewoners op de Bachweg'
Daar hoorden we dat zij de enorme vocht- en

schimmelproblemen als gevolg van achterstallig
onderhoud zat zijn. Ook in Schothorst worden de

huurders niet serieus genomen en hebben ze veel
last van schimmel. Samen met de bewoners komen
wij in actie om een fatsoenlijk en gezond huis af te
dwingen.

De klopclub trekt de komende maand door. Heeft u

tips voor ons in welke wijk wij aan kunnen bellen?
Bijvoorbeeld vanwege een onveilig kruispunt in de

buurt, omdat ergeen onderhoud aan de huizen wordt
gepleegd of omdat de buurt een speeltuin wilt? Laat

het ons weten en tip de klopclub via amersfoort@
sp.nl of 06 34 76 89 80.

Marc Smits
Voozitter SP Amersfoort


