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Ad Meijer heeft 9 mei de Amersfoortse
gemeenteraad verlaten. Hij wordt door de 5P

Flevoland voorgedragen als nieuwe gedeputeerde.
Onder leiding van Ad behaalden we in 2014 het
beste verkiezingsresultaat ooit. SP-bestuurslid
Bob van Ravensberg: Ad liep voorop in de strijd
voor sociale verandering. Hij knokte samen met
de bewoners van Zon&Schild voor het behoud
van de terreinwoningen. Hij stond zii aan zij met
thuiszorgmedewerkers en cliënten toen velen hun
werk of zorg dreigden te verliezen. Hij was een

van de drijvende krachten achter de actie om de
weggeefwinkelte behouden.We bedanken Ad voor
zijn jarenlange inzet en wensen hem het allerbeste
in Flevolandi

Ad Meijer is opgevolgd door Bets Beltman.

"Partir c'est mourir un peu": afscheid nemen is
een beetje steruen, zeggen de Fransen. Zo voelt
het ook. De jaren dat ik mij in mocht zetten voor
onze SP afdeling in Amersfaort behoren tot de
öesÍe van mijn leven. Samen met velen van u
hebben wij actie gevoerd. Tegen de sluiting van de
wijkwinkel in het SoesterkwartÍer, tegen de aanleg
van de golfbaan in Hoogland, tegen die idiote
bezuinigingen in 2011 waardoor niet alleen de
buurÍttuizen werden gesloten maar ook mensen in
de b$stand werden gekortwiekt. Schandeltik was
dat! Meer dan 1400 Amersfoorters stuurden ons
toen antwoordkaarten met hun protest. Maar we
hebben ook samen gevochten voor behoud van
de weggeefwinkel en natuurtuin aan de Keerkring,
vóor behoud van een fatsoenlijke thuiszorg in onze
stad en...ookvóorde lraakse jongere Hardien ziin
gezin, die als gevolg van krom overheidsbeleid
ten onrechte onderdak en leefgeld dreigde te
verliezen, hetgeen door succesvol actievoeren
werd voorkomen.

lntensieve verkiezingscampagnes hebben we
gevoerd. Weet u nog die raadscampagne in 2A10
waarin we I wijken intensief afgingen? Toen viel
de uitslag nog tegen, maar dat werd vier iaar
later meer dan goedgemaakt toen we met zoveel
mensen zichtbaar waren op straat dat we met
twee keer zoveel raadsleden terug kwamen.

Op 10 mei word ik provinciaal gedeputeerde in
Flevoland. lk volg daar de helaas veel te vraeg
overleden Arie Stuivenberg op. Deze functie valt
niet te combineren met mijn activiteiten voor SP
Amersfoort. Gelukkig bent u er nog en ziin er in
onze stad genaeg mensen die hun talenten en
inzet aan onze partij willen geven. Dat is ook
nodig, want de SP heeft in Amersfoort nog zoveel
werk te doen. Ook in mijn nieuwe functie zal ik mii
inzetten voor apheffing van ongeliikheid en een
grotere sociale rechtvaardigheid. Heel veel dank
voor de samenwerking in de afgelopen iaren. Het
ga u allen goed!

Ad Meijer
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De plannen van wethouder lmmingzijn een lege
huls en lossen het enorme tekort aan sociale
huurwoningen niet op. Dat zegt SP-RaadslÍd Marc
Smits naar aanleiding van de voorstellen van het
college om meer sociale huurwoningen te bouwen.
'Er zljn de komende jaren duizenden sociale
woningen nodig, maar dat gaat de wethouder met
deze plannen nooit halen. Het Ís te weinig en de
voorgestelde afspraken zijn boterzacht. Daarmee
laat ze al die mensen die op zoek zijn naar een
betaalbare woníng in de kou staan.'

lmming stelt in haar plannen een norm van 35%
sociale woningbouw per woningbouwproject maar
geeft projectontwikkelaars tegelijk alle ruimte om
onder deze norm uit te komen. Smits:'Een norm
per project is een goede manier om af te dwingen
dat er eindelijk genoeg betaalbare woningen
worden gebouwd. Maar lmming zet door alle

§rn[[r u00n §rnmr ilmn §oGIAlI u00[utÏG[ltG
De afgelopen decennia heeft er een stille revolutie
plaatsgevonden. Helaas niet één waar we blij
van zijn geworden. Het was de revolutie van het
neoliberalisme. Waarin de verschillen tussen hen
die het geld en de macht bezitten en zij die dat
niet hebben werden vergroot. Het was de revolutie
waarin de overheid zich, onder het mom van'eigen
vera ntwoordel ijkheidi teru gtrok.

De afgelopen decennia waren een georganiseerde
aanval op de solidariteit. ln de politiek van ieder-
voor-zich is er geen ruimte voor samen. Mensen
werden keer op keer gedwongen te kiezen voor
het eígen belang. Zo werden buren vreemden van
elkaar, collegat werden concurrenten.

Daar leggen wij ons niet bij neer.Wij zijn socialisten.
Wij wíllen de wereld veranderen. Echte verandering
vindt plaats als mensen zich emanciperen. Als we
ons niet neerleggen bij de macht van het geld.
Als we ons verenigen en zo grote en wezenlijke
verandering mogelíjk maken.

Daarom gaan wij elke week de Amersfoortse wijken
in. Wij spreken met mensen om te horen wat zij
vinden dat in hun straat, hun wijk en in onze stad
moet verbeteren. Om vervolgens samen met hen de
terechte woede om te zetten in sociale vooruitgang.
Zo weten de huurders van de Bachweg dat het zin

uitzonderingen de deur wagenwijd open om deze
norm te ontwijken als er niet genoeg geld verdíend
kan worden. Blijkbaar vindt lmming de belangen
van projectontwikkelaars belangrijker dan de
belangen van Amersfoorters die een betaalbare
woning zoeken.'

Smits stelt voor om van de lege huls van lmming
een seríeus aanvalsplan tegen de woningnood te
maken. 'Na de jarenlange afbraak van de sociale
huursector is het nu tijd voor een inhaalslag.
Daarom doen wij drie concrete voorstellen.
Allereerst moeten alle uitzonderingen van tafel. De
norm moet keihard worden. Daarnaast gaat wat
ons betreft het tempo omhoog: minstens veertig
procent sociale woningen per project.Tot slot wil de
SP een stop op de verkoop van sociale woningen.
Het is ongekend dat er tijdens deze woningnood
nog steeds sociale huurwoningen verdwÍjnenJ

heeft om in actie te komen. Besefíen de bewoners
van de wijk Jeruzalem dat als zij zich verenigen dat
zij dan hun wijk kunnen behouden én verbeteren.
Zij laten zien: individueel zijn we bange muisjes,
samen zijn we een brullende leeuw.

Door heel het land gaat de SP komend jaar I
miljoen mensen spreken. Door heel het land gaan
wij de strijd voor samenhang voeren. Voor een land
waar niet de belangen van het grote geld worden
gediend maar de belangen van de mensen in de
wijken en op de werkvloeren.Voor een overheid die
zich níet verschuilt achter de markt maar opkomt
voor dat wat van ons allemaal is. Van de buslijn tot
de zorginstellingen. Van de schimmelwoningen tot
het klimaat.

Doet u mee?

Bob van Ravensberg
Organisatiesecretaris SP Amersfoort
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