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woningzoekenden over het hoofd. Wij stellen daarom
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Marijke Jongerman (a4) durft in de aanloop naar de
gemeenteraadsverkiezingen zonder schroom en
valse bescheidenheid vooruit te blikken. ,,De SP in
het college, waarom niet? Als wij met gelijkgestemde
partijen een coalitie kunnen vormen, zou dat een zegen
voor Amersfoort zijn. Natuurlijk gaat dit niet lukken
zonder compromissen, maar één voorwaarde vooraf zal
ik nooit loslaten: wij moeten het samen met de inwoners
van onze mooie gemeente doen en niet over, maar met
de stad regeren. De SP neemt de kiezers serieus."
De lijsttrekker van de SP is er vaak bij als de Klopclub de

straat op gaat, bij de mensen aanbelt en met oprechte
belangstelling informeert naar de problemen \iraarmee
ze worstelen. ,,Wij zoeken de burgers thuis op, want
de SP wil samen met hen optrekken en de uitdaging
aangaan en alleen daar hoor je wat er werkelijk speelt.
Voor elkaar en met elkaar, dat uitgangspunt bepaalt
onze strategie, alleen zo kan Amersfoort socialer en
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duuzamer worden""
De SP voerde de afgelopen vier jaar scherp oppositie
én volgde daarnaast de activistische koers die
onlosmakelijk met de partij is verbonden. Of het nou
om de kaalslag in de zorg of in de groenvoorzieningen
ging, de SP trok er samen met betrokken Amersfoorters
tegen ten strijde en niet zelden zonder succes. Wat
te denken van de actie tegen schimmel in woningen!
De inspanningen werden verzilverd, zoals hets
verdienste van de SP is dat de
investeren in sociale woningb.o.uw
,,Ho ho," zegt Màrijke
nog lang nie-.tïet
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een stevige eis vooraf: van alle nieuwbouw moet 40
procent bestemd worden voor Amersfoorters met
een laag inkomen. Alleen zo kunnen wij de sociale
woningbouw een echte impuls geven."
Woningbouw is een belangrijk thema, maar met
evenveel inzet zal de SP zich sterk maken voor meer
kwaliteit in het openbaar veruoe( een menswaardig
armoedebeleid, een gemeentelijk thuiszorgbureau
zonder prijsopdrijvende aanbestedingen, drempelloze
zorg, een autoluwe binnenstad en een nieuwe boom
voor elk gekapt exemplaar opdat Amersfoort ooit weer
de groenste stad van Nederland zal ziinMarijke Jongerman, opgegroeid in een Veluws dorp
en werkzaam in de ict, ontpopte zich de afgelopen
raadsperiode als een voortreffelijk raadslid. Ze durfde
als dat nodig was de aanval op te zoeken, maar
speelde nooit op de persoon. ,,Dat zal nu ik lijsttrekker
ben en straks fractievoorzitter niet anders zijn. lk heb
de ambitie om de SP in het college te krijgen, want
daar zal de stad beter van worden. Dat actievoeren
en besturen uitstekend samen kunnen gaan, heeft de
SP ondubbelzinnig bewezen, kijk bijvoorbeeld naar
Amsterdam. Wat daar kan, moet in Amersfoort ook
kunnen""
Tekst: Robin Bruinsma
Foto: Sergey van Daalen

De volledige kandidatenliist van
de SP Amersfoort:
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1 Marijke Jongerman

lijsttrekker van de SP Amersfoott bU de
gemeenteraadsverkiezingen op 21 maarl. Zi)werd donderdag 4 januari gekozen als

Marijke Jongerman

is de

àanvoerdervan een lijstvol metervaring en nieuwelan. Op plek2 van de kandidatenlijst
staat Rob Molenkamp. Hij streed de afgelopen jaren met de bewoners van De
Arendshorst voor renovatie van de flat, kwam in actie voor een gifurije gemeente en
voor het behoud van groen in de stad.
Op plek 3 staat Marc Smits. Hij was eerder voorgesteld als lijsttrekker. Marc: 'Dat
was een hele eer. Echter bij de landelijke SP is er onvoozien ook een beroep op me
gedaan om meerverantwoordelijkheden op me te nemen en dat is lastig te combineren.
Natuurlijk hoop ik met plek drie op de kieslijst raadslid in Amersfoort te blijven. lk kijk er
naar uit om samen te bouwen aan een menselijk en sociaalAmersfoort

Op plek 4 en 5 staan nieuwkomers Adri Slingerland en Rob Mollink. Joke Sickman,
bekend van haar tomeloze inzet voor het Soesterkwartier en het behoud van cultureel
erfgoed, is lijstduwer.
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2 Rob Molenkamp
3 Marc Smits
4 Adri Slingerland
5 Rob Mollink
6 Mieke Kruyt
7 Len Bitterling
8 Judith van Zon
I Sergey van Daalen
10 Hans Hubregtse
11 Bets Beltman
12 Jolieke Ritzema
13 Wim van Gammeren

14Bobvan Ravensberg
15 lmmy Scholte
16 Ada de Smit
17 Machteld Mossink
l8Yael Kooy
19 Mervet Hanafy
20 Hans Wakka
21 Jaap Hengeveld
22 Wim Schoonheijm
23 Hugo Kruyt
24 Nel Groenendijk
25 Joke Sickmann

kozijnen zijn verrot. Hoeveelje ook stookt: je kriigt het niet
warmer dan een graag of 17. En dan is er de schimmel.
Overal schimmel: hoe vaak je het ook schoonmaakt, het
komt terug. Dit is de dagelijkse realiteit van bewoners
van de Vasco da Gamastraat en Magelhaenstraat.
De SP trok de afgelopen weken met hen ten strijde.
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Toen we langs gingen met de Klopclub kwamen we
er achter dat overal dezelfde problemen speelden^ En
dat bijna alle huizen niet vocht- en tochtdicht zijn. We
hebben een bewonersbijeenkomst georganiseerd en

op gaat. Om onze campagne goed voor te bereiden
organiseren we de komende periode twee momenten.
Allereerst hebben we op donderdagavond 25 januari
de klopclubavond. Hier bespreken we de actuele

met bewoners een lijst van eisen opgesteld. Duidelijkheid
en zeggenschap over de toekomst van de woning,
bleek voor iedereen belangrijk. Maar ook NU actie van
de Alliantie wat betreft het tocht- en vochtdicht maken

van de woningen. Voor deze twee dingen hebben we
geknokt.

Op 9 december hebben we zo'n 90 handtekeningen
aangeboden aan de Alliantie. ln aanwezigheid van
S856, RTV Utrecht, een leger aan SP'ers en zo'n
100 bewoners. De directeur van de Alliantie was er
ook, en kon niets anders dan beterschap beloven.
Twee dagen na onze bijeenkomst is de Alliantie
begonnen met een grootscheepse inventarisatie van
de problemen. Zil hebben beloofd om de woningen zo
snel rnótrélijk wateHi t
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een groep
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Op woensdag 21 maaft mogen Amersfoorters weer

beslissen welke kant Amersfoort de komende vier jaar

politieke situatie, en gaan in op de thema's die tijdens de
verkiezingen langs kunnen komen.

Op maandagavond 12 februari hebben we onze aftrap' -Tijdens deze campagne-avond zullen we van onze
lijsttrekker horen waar deze verkiezingen nou eigenlijk
over gaan. Ookwordt duidelijk hoe jijtijdens de campagne
zou kunnen helpen. Wilje bijvoorbeeld een poster voor
je raam hebben? Dan gaan we dat regelen! Wilje in je
buurt verkiezingskranten verspreiden? Super goed! Wil
je met ons mee langs de deuren om met Amersfoorters
in gesprek te gaan? Helemaal geweldig! Elke SP'er is
van harte welkom bij onze Kick-Off. Ben jij er ook bij?
Laat het weten door een mailtje te sturen naar Judith
(jvzon6'l@gmail.com) Hopelijk zie ik je dan!
Bob van Ravensberg, Voonitter SP Amersfoort

Wat? Donderdag 25 januari
Maandag 12íebruari

-

- klopclubavond

campagne Kick Ofí

Hoe laat? lnloop vanaf 19:30u, begin om 20:00u

Waar? SP partijbureau de Moed, Snouckaertlaan 70
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