
ffi§Mrmurr*ffiffiHil§utffis
§P ffi tRSrooRI [lt otrtsln HÍtlt

[r[nG §tilË EH(0E]| [[§ lu§ilnHÍ[rn
Marc Smits is de lijsttrekker van de SP bij de
gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018.
Dat hebben de Amersfoortse SP-leden op een
ledenvergadering besloten. Smits:'Mijn handen
jeuken om samen met Amersfoorters te bouwen
aan sociale verandering die zo hard nodig is.
Samen bouwen we een stad waarje kunt rekenen
op fatsoenlijke zorg, op een betaalbaar huis en
een veilige en leefbare wijk. Een stad waar de
inwoners niet worden geschoffeerd worden,
maar zeggenschap krijgen over hun buurt. Na de
kaalslag van de afgelopen jaren is het tijd voor
de inhaalslag.'

Een sterke SP isvolgens Smits nodig omtezorgen
voor een politieke koerswijziging. 'Amersfoort is
een stad met een hart, maar het college heeft het
hart laten bloeden. Het is te gek voor woorden
dat de gemeente geld op zorg overhoudt maar
mensen niet de huishoudelijke zarg krijgen

nlGHilrlrr rHltlturnGfir[nlilG

Op de ledenvergadering van 21 juni is een
nieuw bestuur gekozen. Bob van Ravensberg
is gekozen als voorzitter, Judith van Zon als
organisatiesecretaris. Mieke Kruyt-Horlings,
Jolieke Ritzema, Bets Beltman en Marc
Smits completeren het bestuur als algemeen
bestuurslid.

Tijdens de strijdbare ledenvergadering
werd teruggekeken op het afgelopen jaar
en vooruitgekeken naar het komende jaar.
'Afgelopen jaar knokten we samen met
thuiszorgmedewerkers voor fatsoenlijke banen
en goede zorg. Streden we voor het behoud

die ze nodig hebben. Het is schrijnend om
te zien dat er afgelopen jaren méér mensen
naar de voedselbank moesten en dit college
tegelijkertijd de peperdure renovatie van het
stadhuis gewoon doordrukt. Het is onbegrijpelijk
dat een betaalbaar, goed onderhouden huis
voor veelAmersfoorters nog steeds een droom
is. lk kan niet uitleggen dat er duizenden
bomen verdwijnen voor de peperdure westel'ljke
ontsluiting terwijl we juist moeten investeren in
groen en natuur in de stad.'

ln het najaar presenteert de SP de volledige
kandidatenlijst en verkiezingsprogramma.
Smits: 'Wij zullen laten zien dat er een alternatief
mogelijk is. Tot de verkiezingen zullen wij met
duizenden Amersfoorters spreken en samen
met hen optrekken om te laten zien dat een
groene en rechtvaardige stad mogelijk is.'

van groen en tegen het gebruik van giftige
bestrijdingsmiddelen als Roundup. Dwongen
we samen met huurders oplossingen af voor
schimmelwoningen aan de Bachweg. Kwam
woningbouwcorporatie Omnia in actie om de
onveilige en tochtige huizen in Schothorst aan
te pakken. Wijgaan door. Zij aanzij met mensen
laten wijzien dat verandering mogelijk is. De SP
moet de bondgenoot zijn van al die mensen die
willen dat het anders moet. Het nieuwe bestuur
is er klaar voor om samen met jullie te strijden
voor vooruitgang.'

Wilt u meedoen? Neem contact op met Bob van
Ravensberg: amersfoort@sp.nl of
06 54 96 37 33
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Vorig jaar kwamen de huurders van Omnia in
Schothorst samen met de SP in actie. Ze eisten
dat de woningbouwcorporatie het achterstallig
onderhoud aan zou pakken en de woningen
veilig en gezond te maken. ln een bomvolle zaal
in De Koperhorst overhandigden de huurders
een gouden hamer aan Omnia.

lnmiddels is Omnia aan de slag gegaan. Alle
woningen zijn geïnspecteerd, een aantal
badkamers zijn met spoed vervangen, isolatie
en veiligheid zijn verbeterd en klein onderhoud
is opgepakt. Daarom overhandigen het
actiecomité en de SP een aanmoedigingsprijs uit
aan Omnia: 'Veel bewoners hadden voor deze
actie al individueel hun problemen aangekaart.
Omnia kwam in beweging nadat de bewoners
zich ook organiseerden. Door samen in actie te
komen hebben we afgedwongen dat de huurders
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serieus worden genomen. Om dit succes te
vieren reiken we een aanmoedigingsprijs uit. De
SP zal met het actiecomité in de gaten houden of
Omnia zich aan zijn woord zal houden. ln ieder
geval is nu duidelijk geworden dat deze buurt
samen sterk staat.', aldus Bob van Ravensberg.
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De eerste voorbereidingen worden getroffen
om onze sociale alternatieven op te schrijven
in ons progridmma. Daarnaast is het van groot
belang dat we een aanvallende: Iijst kunnen
presenteren. ,. '
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Wilje namensdeSP in de nieuwegemeenteraad?
Meld je dan aan. Je moet wel SP-lid zijn, in
Amersfoort wonen, en ons beginselprggramma
en - àfdiàchtsregelíng onderschrijven. ..,Stuur
een gemotiveerde aanmeldinE'en Gv naar de
kandidatencommissie,, Ílodf Bets Beltman via
bets,beltman@tomaatnet.nl. Dat kan tot en met
1 0 augustus 201 7.nreer
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Het komend jaar spreekt de SP door heel Nedertand met 1 mitjoen mensen. We zullen tienduizenden
Nederlanders steunen om honderden buurten, bedrijven, zorginstettingen en scholen te verbeteren. 1 juli
werd daarom een Super Zaterdag georganiseerd. 100A adievelingen gingen in 100 buurten in gesprek met
mensen. ln Amersfoort gingen SP-Kamerleden Lilian Marijnissen en Nine Kooiman mee naar Schothorst.
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