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Na vier jaar WD-beleid staat Nederland er slecht
voor. De zorg is uitgekleed, huren zijn omhoog
geschoten en van het sociaal minimum is bijna niet
rond te komen. Terwijl 80% van de Nederlanders
steeds de riem moet aantrekken, ontspringt de
rijkste 20% steeds de dans. Tr.ldens de Tweede

\-,amer verkiezingen op 15 maart wordt het tijd dat
die rekening vereffend wordt.

Deze campagne gaan we zorgen voor de
verandering die zo hard nodig is. ln reactie op
het huidig beleid krijgt de kiezer de keuze tussen
rechts en de SP. Wij zullen in Amersfoort het
verschil maken en mensen laten weten dat er een
verbindend alternatief is.

We trappen de campagne af oP

woensdagavond 25 januari met een toffe
campagnebijeenkomst in De Moed. Hier zullen we
dieper ingaan op de inhoud van de campagne en is

er de mogelijkheid om te speeddaten met de twee
Amersfoorters op de kandidatenlijst. Maar nog

belangrijker is dat we hier gaan bespreken hoe wij

in Amersfoort deur aan deur, met flyers, posters en

veel goede gesprekken het verschil gaan maken,
zodat we op en na 15 maart ook ècht de macht
kunnen pakken.

Wat: Campag nebijeen komst Tweede Kamer
verkiezingen
Wanneer. woensdag 25ianuari van 20.00 tot
21.30. Zaal open 19.30
Waar. de Moed, SnouckaertlaanT0 te Amersfoort

Aanmelden is wel zo prettig en kan
via amersfoort@sp.nl

HoPelijk tot danl
Bob van Ravensberg

CamPagneleider SP Amersfoort
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'e overname van het busvervoer in de provincie

-Utrecht door Syntus heeft tot veel grote problemen
geleid. De SP is hier niet verbaasd over, want de
provincie heeft besloten om evenveel geld voor
deze aanbesteding uit te trekken als voor de
vorige aanbesteding in 2009 die door connexxion
gewonnen werd. ln feite is dat gewoon een
bezuiniging, want in de tussenliggende 8 jaar is
alles wel duurder geworden en had dus ook voor
het busvervoer meer geld uitgetrokken moeten
worden.

De vrije markt in het OV zorgt vervolgens voor een

race naar de bodem. Syntus heeft de aanbesteding
gewonnen door zoveel mogelijk proberen te bieden
voor zo min mogelijk geld. De gevolgen daarvan
zien en horen we nu dagelijks. Veel te strakke
ritschema's zorgen er voor dat bussen niet op tijd
of helemaal niet langskomen, dat chauffeurs veel
te hard rijden en dat ze ook nog eens gefrustreerd

raken doordat zijalle klachten te verwerken krijgen.

Erger nog is dat de toegankelijkheid van de bussen
ook te wensen over laat. Met name voor mensen
met een rollator zijn de nieuwe bussen een stuk
lastiger te betreden dan de oude connexxion
bussen.

De SP maakt zich grote zorgen over de
toegankelijkheid en de aantrekkelijkheid van
het openbaar vervoer, en voert de strijd voor
verbetering van de bussen dan ook op meerdere
fronten. ln Leusden voert de SP actie voor behoud
van een verdwenen buslijn. ln Amersfoort hebben
we schriftelijke vragen gesteld over chauffeurs
die hun baan verliezen en willen we Syntus in

de raad uitnodigen om uitleg te vragen over de
vele problemen. En ook in de provincie zet de SP

Syntus onder druk. En we stoppen daar pas mee

als we kunnen spreken van een aantrekkelijk en

toegankelijk busvervoer in Amersfoort!
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15 maart gaan we naar de stembus, Dan kiezen we de
koers voor Nederland. De SP is duidelijk: Wij gaan niet
met de WD regeren. Na twee decennia neoliberaal
beleid waarin van medemensen concurrenten ztjn
gemaakt kiezen wij voor een radicaal samen.

Zo zei Emile Roemer tijdens ons congres: 'Wie de
sociale kiezer wil mobiliseren, houdt niet berekenend de
kaarten tegen de borst, maar biedt een echte en eerlijke
keuze. Wie de neoliberale rovers wil bestrijden, hijst niet
bij voorbaat de witte vlag van overgave. Wie rechtse
Rutte uit het torentje wil jagen, solliciteert niet stilletjes
als zijn linkse lakei. Als progressief Nederland Rutte uit
het torentje wil, dan moeten we vóóraf eerlijk en duidelijk
zijn. Dan werken we samen om de WD na 15 maart
buitenspel te zetten. Vandaag zetten wtj de eerste stap:

Wij spreken vandaag met elkaar af: aan een kabinet met
de WD, doet de SP niet mee.'

lnAmersfoort zijn we klaar voor een knallende campagne.
Wij gaan deur voor deur, straat voor straat, buurt voor
buurt Amersfoort veroveren. En we kunnen uw hulp
gebruiken. Wat kunt u doen?

Kom naar de campagnebijeenkomst op 25 januari in
De Moed. Start 20.00

- Help mee met folderen: Breng folders rond in uw buurt.
- Help mee met bellen bij ons belteam in De Moed
- Ga met ons mee langs de deuren met onze Klopclub,

Wilt u helpen? Laat het ons weten: amersfoort@sp.nl of 06 54 963 733


