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ln Nederland moet je kunnen rekenen op de
zorg die je nodig hebt. Zo simpet is het. Maar
er staat een boete van € 3B§,- op ziek zijn: het
eigen risico. De zorg is veel te hureaucratisch.
En aan de marketing van uorgveruekenaars en
het jaarlijkse overstapcircus worden rniljarden
verspild. De kwaliteit gaat omlaag, de kosten
omhoog.

Dat moet anders: Schaf de zorgv*rzekeraars af en
zet één Nationaal Zorgfcnds op. Zonder onn*dige
bureaucratie en geldverslindende ccncurrentie.
En zonder eigen risico. De sp is een campagne
gestart voor een Nationaal Zcrgfonds zonder
eigen risico. Wilje meer weten over het plan? Wil
je meedoen met de actie? Kom op 26 mei naar de
bijeenkomst in De Moed.

ktlaf; Avond over Natianaal Zorgfonds zor:der eigen
risico
Wanneer:26 mei, lnloop 19.30, start 20.00
Waar: Landelijk partijkantocr De h{oed,
Snouckaertlaan 70
Meer inforrnaÍr'e? Bel Marc Smits: 06 34 76 gg g0 of
mail Amersfoort@sp.nl
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De Amersfoortse raad h eeft u n a r.l iem i n gestemd
met het fietsplan ,Amersfoort fietst,. DIt
fietsplan bevateen heel scala aan fletsprojecten
en andere plannen die het gebruik van de
fiets in Amersfoort aantrekkelijker rnoeten
gaan maken. Het plan is het resultaat van een
motie yan Groenlinks, de pvdA en de Sp ult
20Í4 waarin gevraagd werd om een lntegraal
fietsplan voor Arnersfoort. Aanvullend op het
fietsplan nam de raad een rnotie van de $p
en Groenlinks aan die er voor zorgt dat geld
dat overblijft op al gestarte fietsprojecten
gereserveerd wordt voor het nieuwe fietsptan.

De §P is heel blij met het nieuwe ïietsplan. Ëen deel
van de pr*jecten die worden genoemd in dit pl;in
lagen al op de plank, nlaar er worden ook nieuwe
prajecten aan de a[ bestaande lijst toegevoegd.
Hiermee vornrt het plan een goede leidraad v,:or
de toekomst bij het (nog) fietsvriendelijker rnaken
van Amersfoort.

lees f,et hele plan ap önze site: https://amersfaott.
sp. n lín i e uwsl?} I 6/0 5/v e rder-op-de-*'eÍs
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Huurders uit Schothorst hebben, met de
hulp van SP Arnersfoort, gezamenlijk ?3 dcor
bewoners ondertekende brieven aangeboden
aa* woninghouwcorporatie Omnia. Zij eisen
eern einde aan het achterstallige en slechte
oirderhoud waardoorzij last hebben vàn ernsti ge
{ccht, inbraakonveiligheid en badkamers n'let
u'e trimmel.

lfe hetrefïende huizen staan in de buurt van de
Overtoom. De huurders hebben eerder individueel
sm een oplossing gevraagd hijOmnia, maarwerden
zeld:n serieus genorfien.'De slechte Isolatie heeft
bij diverse bewoners tot gezondheidsklacl,ten
geleid. We hebben het recht om in een fatsoenlijk
onderhouden en veilig huis te leven met een
badk*mer en tailet zander schimmel. Daarcm
bundelen we onzë krachten en zijn we samen met
de §P een actiecomité begonnen,' aldus Emrny
Molvan het actiecomité Omnia Schothorst.

De partij kwann de problernen van de huurders
op het spoor na een bezoek van de klopclub aan
de wijk. Wekelijks trekt de partij een wijk in om
te horen wat er speelt. Eerder dit jaar werd op
deze manier ook een succesvolle actie gevoerd
sëmen met de bewoners van de Bachweg. Na de
acties werden de schimmel- en vochtproblemen
door woningbouwcorporatie De Alliantie snel
aangepakt.

De SP vindt het volstrekt ongeloofwaardig
dat lmming vragen over de rnanier waarop zij
geïnfornneerd is niet kan beantwoorden en daar
een extern bureau voor nodig heeft. Ad Meijer: 'De
weth*uder moet er voor zorgen dat zij op tÉjd aver
dit soort gebeurtenissen geïnformeerd wordt. Ze
is geen beginneling. Als je na twee jaar nog aan
je ambtenaren niet duidelijk hebt kunnen maken
dat xe jou serieus moeten nemen dan heeft jouw
beleid gewooR gefaald,' aldus de fractieveozitter.
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Persoonlijke zorginformatie van't 900 rneilsen
is door e*n data§ek bij de gemeente op straat
í{olïr*Íl te liggen. 'De onzekerheid die dat bij de
girtroffen mënssn veroorzeakt interesseert de
er>;rlitie geen bal,' stelt $P-fractievoorzitter Àd
lUieijer. 'Ze richten alle aandacht ap het veilig
stellen van hun machtspositie en hopen dat
deze stad dit voorval zo énel mogelijk vergeet.'

Op initiatief van de SP hield de gemeenteraad
een dehat waarin raadsleden bijna 1Ofl vragen
aan het college stelden. *e belangrijkste vragen
gingen over het antbreken van een sluitende
veiligheidsaanpak iegen datalekken en het 10
weken lang niet informeren van verantwoord*lijk
wethcuder lmming (PvdA). En wat blijkt, lret
college kanlwil jr"rist die belangrijke vragen niet
beantwoorden en laat een "extern onderzoek"
verriehten.

'ïijd kopen', stelt Meijer. Samen met andere
oprositiefracties diende de SP twee rnoties van
vrantrouwen in. Ëón tegen wethouder lmming

iilc":SiPvdA) en één tegen wethauder ïigelaar {lTl
fi"lristenUnie). De coalitie steunde deze moties
n,et en verschuilt zich nu achter dat aangekondigde
exterrre onderzaek.


