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Slechts een maand is het nieuwe college
geïnstalleerd, en nu al is duidelijk dat het op
oorlogspad is. ln mei kondigde het college aan
dat het de huishoudelijke zotg zal afschaffen. Op
dezelfde dag kondigden ze ook aan dat ze de
grond van de Weggeefluinkel en de Natuurtuin
gaan verkopen.

Stad zonder thuiszorg? Stad zonder hart!

Als het aan de gemeente Amersfoort ligt wordt
de huishoudelijke zorg per 2017 afgeschaft. Dit
betekent dat duizenden mensen, die afhankelijk
zfin van deze zorg, hun zorg verliezen en
nog eens honderden mensen hun baan. De
bezuiniging is kortzichtig en asociaal. Mensen
zullen vereenzamen, vervuilen en verarmen.
Daarom komen wij in actie voor het behoud van
de thuiszorg. Want een stad zonder thuiszorg is
een stad zonder hart. De komende tijd zal de SP
overal in Amersfoort handtekeningen ophalen
van mensen die zich uit willen spreken voor de
thuiszorg.

Heel veel mensen zrjn boos over deze botte
bezuiniging op de thuiszorg. Als we in actie komen
kunnen we de thuiszorg ook behouden. Het is
daarom van groot belang dat u ook laat zien en
horen dat u voor het behoud bent.
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We hebben een geweldige start gemaakt in 2CI14 mét een succesvolle Gémeenteraadsvórkiezing,
een goed regultaat bij de verkiezing voor het Europese Parlement, Om dit te vieren houden we op
vrijdàg 4 juli een barbecue voor alle leden. t{et wotdt een leuke en ontspannen avond. Meld je wel
even van te voren aan en,§eef het aan als je vegetariër bent of andere eetwensen hebt.
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SP BBQ, vrijdag 4 iulir"nrf 18:30u
Bisschopsweg 75, Amersfoort
aanmelden kan via amersfoort@sp.nl, :. 
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Dat kan door in grote getale langs te komen op
het Stadhuis wanneer dit voorstel op de agenda
staat. Neem ook vooral uw vrienden, kennissen en
betrokkenen mee! Op 17 juni, vanaf 21:30, wordt
er inhoudelijk gesproken over dit voorstel in de
raadszaal van het Stadhuis. Op dinsdag 8 juli vind
om 19:00 de stemming plaats. Deze vergaderingen
zijn openbaar toegankelijk voor publiek, dus laten
we zorgen dat de publieke tribunes helemaal vol
zitten! Tot slot: wilt u meer informatie, uw verhaal
vertellen, handtekeningenlijsten bestellen of op
een andere manier meehelpen met de actie?
Neem dan vooralcontact op via amersfoort@sp.nl

En zorg natuurlijk dat u en uw omgeving de online
petitie ondertekenen op amersfoort.sp. n I

Verkoop perceel Weggeefwinkel en de Natuurtuin

Grote woorden heeft dit college over het
ondersteunen van buurtinitiatieven. Maar nu laat
ze haar ware gezicht zien. ln ruil voor een kleine
winst worden nu een door enthousiaste vrijwilligers
ondersteund buurtinitiatief verkocht. De sociale
cohesie en duurzaamheid van deze projecten zijn
klaarblijkelijk volgens het college niet zo belangrijk.
De SP zal de vrijwilligers blijven ondersteunen in
hun verzet tegen deze plannen.



Irafiees Uezin heeft nu deÍini-
IieÍ GGn uerHiiÍsueruunning!

Twee jaar geleden werd de uit lrak afkomstige
Hardi met broers en moeder uit het
opvangcentrum in Amersfoort gezet, zonder
leefgeld en onderdak. De SP voerde actie in de
stad en kon in de gemeenteraad de meerderheid
overtuigen van de noodzaak dit gezin opvang te

bieden totdat er een definitieve beslissing over
een verblijfsvergunning zou worden genomen.

lnmiddels is de beslissing gevallen. Het gezin

mag in Nederland blijven. Een fantastisch
bericht! We wensen hun veel geluk en een

mooie toekomst.
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§nelÍonds u0tdt inueret d00Í
kersuels SP raadsliril
Onlangs heeft de Amersfoortse gemeenteraad
ingestemd met een motie over het Snelfonds.
De motie was inged iend door Marijke Jongerman,
die na de gemeenteraadsverkiezingen is
geïnstalleerd als gemeenteraadslid voor de SP.
Drie vragen aan Marijke over haar motie.

Wat is dat eigenlijk, zo'n Snelfonds?

Het Snelfonds biedt snel hulp aan Amersfoorters
die in acute financiële problemen terecht zijn
gekomen, door ze door te verwijzen naar
bestaande fondsen of door ze zelf financieel
te steunen wanneer bestaande fondsen niet
toereikend zijn.

Wat was het probleem eigenlijk?

Het Snelfonds was al anderhalf jaar geleden
aangekondigd als antwoord op de groeiende
financiële problematiek bij mensen als gevolg
van de crisis. Maar het is nog steeds niet
actief tenrijl de nood nog steeds toeneemt,
onder andere door de stijgende huren en een
groeiende werkloosheid.

En hoe gaat jouw motie hierb$ helpen?

Mijn motie roept de wethouder op er voor
te zorgen dat het Snelfonds nu binnen twee
maanden actief is en dat mensen in de tussentijd
via de gemeente zelf de steun krijgen die het
Snelfonds ze straks gaat bieden.
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Dinsdag 17 juni:

Vrijdag 4 juli:

Dinsdag I juli:

lnhoudelijke behandeling plannen thuiszorg
v.a. 21 : 30, gemeenteraadszaa I te Stad h u is Amersfoort.

SP BBQ
v.a. 18:30, Bisschopsweg 75, Amersfoort

Stemming over plannen thuiszorg
1 9:00, gemeenteraadszaal te Stadhuis Amersfoort.
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