
fir;tril,;ffiffiffireil§§ffi§u§
SP ffII TB§]OOBI TlI OMSÏREIÍT]I

0 Plr EUW B EZU I il r 0 I 1r G rlt 0 P S0 G lfllt r0 n G II 0 rlt1t
De bezuinigingsplannen van het college zijn
bekend. Nadat wekenlang de achterban van zorg,
cultuur, sociale zekerheid en sporttegen elkaarzijn
opgezet heeft het college er niet voor gekozen om
deze voozieningen te ontzien. Opnieuw krijgen
de Amersfoorters die daarvan afhankelijk zijn de
rekening gepresenteerd van jarenlang financieel
wanbeleid.

ln de voorstellen lezen we onder andere.
Bezuinigingen op zorg in de wijken - in deze tijd
onvoorstelbaar - , vervoer voor minder valide
mensen en werkers in de sociale werkplaats en (als
klap op de vuurpijl) de voedselbankl Schandelijk
is dat opnieuw de uitgaven voor grote projecten,
waaronder de Westelijke Ontsluiting, buiten de
bezuinigingen zijn gehouden.

Enig lichtpuntje is dat het college eindelijk,
na 2 jaar soebatten van de SP, besloten heeft
om een bedrag opzij te zetten om de klappen
van de rijks bezuinigingen op zorg en sociale
zekerheid wat meer op te vangen. Tegelijkertijd is
de gemeente hard bezig met het afbreken van de
sociale zorgvoozieningen. De gemeente wil zich

ïIlP-De[aI in de moed

Op zaterdag 13 juni organiseert de SP een debat
over het vrijhandelsverdrag TTIP. De Europese
Unie en de Verenigde Staten onderhandelen
op dit moment over dit ingrijpende verdrag.
Volgens voorstanders zorgt dit verdrag
voor meer werkgelegenheid, tegenstanders
waarschuwen voor Amerikaanse toestanden. De
gezondheidseisen in de Verenigde Staten zijn veel
lager, waardoor schadelijke producten Europa
ingevoerd kunnen worden en bedrijven elkaar
kapot concurreren.

terugtrekken uit de zorg en vindt dat mensen meer
voor elkaar moeten zorgen. TerwijlAmersfoort de
afgelopen jaren buurthuizen heeft gesloten, waar
mensen juist voor elkaar konden zorgen. ln deze
plannen zijn ook nog eens organisaties die de
mensen met wijkzorg helpen gekort. De gemeente
bezuinigt op de thuiszorg en zegt dat de mensen
zelf oplossingen in de buurt moeten vinden. Maar
ze bezuinigt nu tegelijkertijd op de organisaties
die wijkbewoners met zorgtaken helpen. Hoezo
mensen in de steek laten! Daarnaastwil het college
ook de Steun- en lnformatiepunten (STIP's) in
de wijken wegbezuinigen. Het probleem van de
STIP's was dat ze alleen informatie aan bewoners
konden geven. Ze waren geen buurthuis, maar
ook geen zorgcentrum. De SP vindt dat die STIP's
juist meer in de wijken moeten doen dan ze nu
doen. Wegbezuinigen zonder betere vervanging is
dan ook dom en kortzichtig.

De SP zal in en buiten de raad er alles aan doen
om de slechte voorstellen tegen te houden en te
streven naar een socialer Amersfoort.

Ad Meijer
fractievoorzitter

Op 13 juni gaan voor- en tegenstander in debat.
Onder andere SP-Kamerlid Jasper van Dijk,
econoom Ewald Engelen en Europarlementariër
Anne-Marie Mineur gaan in debat. Waar staat TTIP
precies voor? Gaat het alleen om het wegnemen
van handelsbelemmeringen of krijgen bedrijven
veel meer macht?

Geïnteresseerden in het debat kunnen zich via
www.spnet. nl aanmelden.
TTIP debat, Zaterdag í3 juni. SP hoofdkantoor
De Moed. í3.00-í6.00



SP ledendag Buruers'Ioo, firnhem
De SP organiseert op zondag 31 mei een ledendag
voor alle leden van de SP in heet Nederland. De le-
dendag wordt gehouden in Burgers' Zoo inArnhem.
Alle SP leden, partners en kinderen zijn van harte
uitgenodigd om deze dag in Arnhem aanwezig te
zijn. Het programma duurt van 11.00 tot 17.00 uur
en er is muziek, cabaret, debatten en Emile Roemer
en Jan Marijnissen zullen er ook bij aanwezig zijn.
Tussen alle activieiten door is er tijd om Burgers'Zoo
te ontdekken en alle dieren van de dierentuin te
bekijken.

SP Amersfoort zal ook bij de ledendag aanwezig en
ziet graag zo veel mogelijk mensen in Burgers Zoo
Kaarten voor de ledendag, inclusief entree van de
dierentuin kosten €7,50 voor volwassenen en €5,-
voor kinderen. Mensen die zich willen aanmelden
voor de ledendag kunnen dit doen via www.spnet.nl.

Natuurlijk gaan we met een grote groep leden uit
Amersfoort richting de ledendag. We zullen geza-
menlijk reizen. Wilje meereizen: laat het even weten
via amersfoort@sp.nl

Ledendag, zondag 3í mei, 11.00-17.00 uur,
Burgers' Zoo Arnhem.

Ir is UGnoGU uooÍ ieilereen
Nederland is een rijk land. Toch hebben steeds
meer mensen moeite om rond te kunnen komen.
Slechts een kleine groep is er de afgelopen jaren op
vooruit gegaan. De rijkste 10% huishoudens bezít
66% van het vermogen. 60% van de huishoudens
bezit slechts 1% van het vermogen.
Deze groeiende ongelijkheid is onacceptabel. ln
landen met meer gelijkheid leven mensen langer, bli-
jven ze langer gezond en is de criminaliteit lager. De
SP wil daarom de verschillen verkleinen. En dat kón.
Als de rijkste Nederlanders en de grootste bedrijven
hun eerlijke deel van de lasten gaan betalen, dan
kunnen de lasten voor de rest van Nederland om-
laag. Zo simpel is het.
Daarom zijn we nu bezig met de campagne 'Er is
genoeg voor iedereen'. ln Amersfoort deelden we al
koekjes uit om met mensen in gesprek te gaan over
hoe ongelijk de koek verdeeld is. Lieten we zien hoe
ongelijkheid op onze Lieve Vrouwentoren eruit zou
zien. Bouwden we de Kamperbinnenpoort voor een
dag om tot een museum over ongelijkheid. Tot slot
gaan we deur aan deur om aan mensen te vragen
wat zij zouden doen met de opbrengst van een mil-
jonairsbelasting.

Tijdens al deze activiteiten bleek. mensen zijn het
met ons eens dat de enorme ongelijkheid aange-
pakt moet worden. Met deze campagne laten we
zien dat het anders kan, en dat het anders moet. We
blijven ons hier dan ook voor inzetten.
Wilt u meehelpen met deze actie? Meld u aan via
amersfoort@sp.nl
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IhuiszoÍg
Terwijl vezorgingshuizen sluiten en ouderen langer
thuis moeten blijven wonen, bezuinigt de regering
op de thuiszorg. Mensen die hun thuiszorg keihard
nodig hebben raken die zorg kwijt, medewerkers
hun baan. Aan het begin van dit jaar openden wij in
Amersfoort een zorgmeldpunt. Tientallen meldingen
kwamen binnen. Schokkende verhalen van mensen
die vervuilen, vereenzamen en verarmen. Schok
kende verhalen van thuiszorgmedewerkers die zied'-
dat ze de zorg die ze willen geven niet mogen geven.
Die zien dat hun eigen baan onder druk staat.
Wij presenteren binnenkort de resultaten van dit
zwartboek. De boodschap is duidelijk: de regering
én de gemeente moeten de asociale bezuiniging op
de thuiszorg van tafel halen.
Daarnaast zullen we de komende maand de volk-
spetitie van de FNV ondersteunen. Binnen zes
weken moeten 300.000 handtekeningen opgehaald
worden. Zo maken we duidelijk dat we de afbraak
van de zorg niet langer stoppen.

Help ook mee! Teken de petitie zelf op www.fnv-
voovorg.nl. Zelf handtekeningen ophalen? Mail
naar amersfoort@sp.nl of bel naar 06 54 96 37 33.
Je kunt handtekeningenlijsten aanvragen of mee de
straat op gaan.


