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BUURTII| llt Uff[on§ï
Ook Vathorst wo rdt n iet vergeten d oor de S P. Afgelopen
zaterdag, 28 april, was het de beurt aan deze wijk
om te worden bezocht door een team buurtende SP-
ers. Vooraf was er geflyerd om de mensen te laten
weten dat we langs zouden komen. De SP-kraam,
onze gebruikelijke uitvalsbasis, bevond zich dit keer in
winkel-centrum Vathorst.

Dankzij een goede opkomst was het weer mogelijk om
in 2 shifts te gaan buufien, en we hebben dan ook
behoorlijk wat huizen kunnen bezoeken dit keer. ln het
algemeen zijn de bewoners in het deelvan de wijk dat
we bezocht hebben best tevreden met hun buurt. Wel
maken sommige mensen zich zorgen over het gebrek
aan voorzieningen voor de wat oudere jongeren. Zeker
als de huidige jönge generatie kinderen in de wijk wat
ouder wordt zal hier wat aan moeten gebeuren.

Alhoewelje zou vemrachten dat een wijk als Vathorst
niet meteen een typische SP-wijk is, blijkt er toch ook
hier de nodige belangstelling voor de SP te bestaan.
We zullen dan ook zeker ons gezicht nog vaker in deze
wijk laten zien!

Wilje ook een keer met ons mee gaan buurten? Laat
het ons dan weten. Er gaat altijd eerst een ervaren
buurter met je mee zodat je de kunst af kunt kijken.
Buurten is erg leuk, en het levert ook een schat aan
informatie op waarwe veel aan hebben, dus doe vooral

Hrlt til00il§ïH,ltÍt:
Gomé ter Maten is 2t jaar en woont in
Barneyeld ln Bamev,eld rs helaas geen
§F afde/ing maar Corné ls acÍief voor
aÍdeling ArnersíoorÍ en vooral te vinden
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WeRaeer:Èn uraarom'werd jÉ, lid
van de SP?
Politieke interesseerde me nooit
echt. Toen ik 19 was wist mijn
stagebegeleider me ervan te
overtuigen om te gaan stemmen.

Voor die tijd was ik eigenlijk nooit
bezig met politiek. Als eerst ben ik
de verschillende partijprograÍnma'§
van de politieke partijen gaan leten.
Uíteindelijk kwam ik uit bij de §P.
lk besloot de telefoon te pakken
voor wat meer informatie. Via een
landelijk hestuurslid van ROOD
werd ik dooruenryezen naar ROËË
in Amersfoort. Diezelfde avond
organiseerde ROOD Amersfoort
een fílmavond. Dit was een mooie
getegenheid om kenniste maken met
de groep actieve jong*ren. Op deze
avond ben ik direct lid geworden van
de §P. Dit is nu ruim-een half jaar
geleden en sinds die tijd ben ik actief
voor ROODAmersfoort.

ln het dagelijkse teven ben
ik druk rnet mijn eigen hedrijf, ik
ontwerp websites, huisstijlen, logo's
etc. ln de toekornstwil ikeen opleiding
volgen aan de kunstacademie.
Maar eerst ga ik voor 4 maanden
naar China waar ik twee weken
vriiwilligerswerk ga doen. Dit doe ik in

een kinderdagverblijf. Deze opvang
is speciaal voor kinderen waarvan
beide ouders in de gevangenis
zitten. lk ga naar China omdat ik
een sur$us Ghinees heb gevolgd.
ln China hoop ik meer te leien over
de taal en de cultuur. Het lijkt me
ook een mooi land om met eigen
ogen te zien.

l/Vat heb je tst dr.tsv,ër voor ROOD
Amersfoort gedaan,eÍl wat wil je
verder gaan doen?
Met ROO D hebben we versch illende
acties gevoerd. Op dit moment
ben ih erg betrokken bij de MBCI-
actie. Deze actie is gericht tegen
de verplicht vrijwillige bijdrage. Èen
van de leukste dingen om te doen
vind ik demonstraties bezoeken.
Daarnaast heb ik de basis. .€l1

kaderscholing van ROOD gevolgd.
ln detoekomstzou ik meerjongeren
in Amersfoort willen betrekken bij
de acties van ROOD.
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Anderhalf jaar heeft er een gure wind door ons land gewaaid. Om
banken te spekken, die zelf de crisis hebben veroorzaakt, is er
gekozen voor bezuinigingen ten koste van de mensen die extra steun
verdienen. Werkers in sociale werkplaatsen en mensen met een

uitkering zijn aangepakt. Ookwie op zorg is aangewezen of afhankelijk
isvan speciaalondenrijs kwam aan de beurt. Daarnaastwerden WD-
stokpaardjes als de 130 kilometer juist voorgesteld, terw'tjl op een

aantal plaatsen in ons land het openbaar vervoer werd afgebroken.

Asielbeleid, buitenlandse zaken en ontwikkelingssamenwerking
werden het mikpunt van de PW-hetze tegen alles en iedereen die

anders gelooft of op zoek is naar een beetje perspectief in deze

wereld.
Het kabinet RutteMilders bezuinigde ook miljarden

op geldstromen naar de gemeentes. Makkelijk verdiend. De

bezuinigingen werden door het kabinet ingeboekt, maar de keuzes

liggen bij de gemeentebesturen. Een gemeente is verantwoordelijk
voor alle mogelijke voorzieningen, die het lot van mensen direct raken.

Helaas maken coalities in gemeenteraden vaak dezelfde keuzes als

het kabinet. Alsof sociale voozieningen een soort luxe zijn. Alleen in

goede tijden kunnen we zorgen voor mensen die het moeilijk hebben'

Nu is het crisis, dus even inschikken. Geen bijstandondersteuning,
geen leerlingenvervoer als je kind niet zelt naar school kan, geen

betaalbare thuiszorg of scootmobiel, geen bibliotheek in de wijk
en geen wijkcentrum, voor velen de enige ontmoetingsplek. Maar
prestigeprojecten en wegaanpassingen gaan voor.

De coalitie in Amersfoort volgt hetzelfde patroon' Kerken en

liefdadigheidsorganisaties vangen mensen op die door de gemeente

in de steek worden gelaten. Als in vroegere crisisjaren. Ouders

van kinderen met een gedragshandicap zijn wanhopig, omdat hun

kind niet meer zelfstandig naar hun school voor speciaal onderwijs

kan reizen. Zelfs bewonersinitiatieven om een wijkcentrum open te
houden worden de nek omgedraaid. Maarwel inzetten op een zinloze

Kersenbaan, een prestigieus stationsgebied of asfaltprojecten

rondom de stad. over het walgelijke Eemhuis project wil ik het hier

niet eens meer hebben.
Wat is ertoch gebeurd met de sociale rechtvaardigheid? Toch

de motor achter veel politieke richtingen? Sociale bewegingen en

confessionele stromingen (gerechtigheid, heelheid van de schepping)

werden gedreven door het besef dat mensen elkaar niet los mogen

laten. Dat we wat er op ons afkomt gezamenlijk opvangen. Soms

dwingt een economische crisis tot pijnlijke bezuinigingen, maar we
slepen elkaar er doorheen. Niet via particuliere liefdadigheid, maar

door rechten te geven aan mensen. Rechten die de steun van rijken

aan armen en van gezonden aan zieken waarborgen en die niet

afhangen van particuliere emoties.
Die sociale rechtvaardigheid moet weer centraal komen te

staan in de politiek. Daarover gaat de strijd straks bij de komende

verkiezingen. Het gevecht dat we in Den Haag voeren is ook het
gevecht in de Amersfoortse wijken. Wat er ook op ons afkomt, we
laten elkaar niet los. Uw strijd en mijn strijd. Met elkaar kunnen we die
winnen!

Iut' Politie[ café leusdcn
Afgelopen maand heeft SP-werkgroep
Leusden voor het eerst een politiek

café georganiseerd. De persberichten
heb je vast gelezen in verschillende
lokale media. Er werden niet alleen
persberichten geplaatst, er zijn ook
verschillende plakzuilen beplakt
met opvallende posters! Ook oP het
Hamershof waren de socialisten te
vinden. Gewapend met flyers en

tomatensoep werden de Leusdenaren
uitgenodigd voor het politiek café. Al
deze activiteiten hebben hun vruchten
afgeworpen.

De avond in 't Hoekhuis had
als thema: De zorg. Dit onderwerP
leeft in heel Nederland en ook in

Leusden was dit flink merkbaar.
Renske Leijten, 2d" kamerlid voor de _
Socialistische Partij, kwam spreken.
Ze vertelde onder andere over de
macht van de verzekeraars en over
de veranderingen in het zorgstelsel.
Er werden vele vragen gesteld over
de zorg. Maar ook over andere
onderwerpen werden vragen gesteld.
Renske beantwoorde alle diverse
vragen.

De opkomst in 't Hoekhuis was
zeer groot. Ruim 30 geïnteresseerden
waren aanwezig bij de openbare
avond. Er waren niet alleen SP-
leden, ook leden van andere politieke
partijen hadden de moeite genomen
om langs te komen. Daarnaast was
het opvallend hoeveel zorgverleners
er waren. Al met al was het en zeel\-
inspirerende avond. Het is iedereen
duidelijk geworden dat aan de kant
staan geen zin heeft. Als we iets
willen veranderen dan moeten we
onze krachten bundelen. De handen
moeten ineengeslagen worden om iets
te bereiken. ln Leusden gaan wij de
komende tijd aan slag, Ook in Leusden
gaan we samen iets veranderen.

Maandag 21 mei:

zondag 3 juni:

Bijeenkomst lopende+nieuwe activiteiten van de §P
aanmelden bij Bets Beltman (zie voorzijde)

SPot
15:00 - 17:00, De lnstee, Zuidsingel45a
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