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Na de succesvolle bijeenkomst op 4 februari 2A13,
organiseren thuiszorgers met Abvakabo FNV een
bijeenkomst en demonstratie in Den Haag. Waarom?
Omdat hun werk dreigt te verdwijnen... Dat zijn
100.000 banen!

De regering wil enorm bezuinigingen op de thuiszorgven huishoudelijke hulp. Dit is onacceptabel, de
huishoudelijke zorg en alle andere vormen van
thuiszorg en zorg in verpleeg- en verzorgingstehuizen
zijn noodzakelijkl Zorgmedewerkers zijn de oren en
ogen van de zorg. Voor clienten nu, maar ook voor
iedereen die later affrankelijk is van zorg.

De SP steunt de actie van de thuiszorgers. Zo hebben
wij in Amersfoort handtekeningen opgehaald, en
op 2 februari is er in het Stadhuis op initiatief van
de SP een hoorzitting geweest waar thuiszorg
medewerkers konden inspreken over de gevolgen
van de bezuinigingen.

Daarom roepen wij ook zoveel mogelijk mensen
op om ook op 6 Apdl naar Den Haag af te reizen.
Abva ka bo regelt G RAïl S busvervoe r, vertrek-pu nten
worden nog bekend gemaakt. Als je mee wilt met
de gratis bus, meld je dan hiervoor aan op www.
strijdvoorthuiszorg. nl
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Een groep van ongeveer 12 Hindoestaanse ouderen
krijgt vanaf nu geen dagbesteding, omdat er geen
ruimte beschikbaar is. Een sociaal isolement dreigt
voor deze groep kwetsbaren, waarvan sommigen
aan dementie leiden.

-Zij ,o"rten eerst De Drietand verlaten en kunnen
nu niet meer terecht bij de zorginstelling die nadien
onderdak bood. Het is niet te aanvaarden dat de
sluiting van De Drietand, een politieke keuze, voor
deze ouderen zulke gevolgen dreigt te krijgen. De
SP heeft dan ook schriftelijke vragen aan het college
gesteld.

Houd ilG HeggeeÍwinlel op de l(eeililng!

Al jarenlang staat de weggeefrrinkel op de Keerkring. Niet alleen maken jaarlijks zo'n 8000 mensen gebruik
van deze vooziening, de weggeef,ruinkel is bovendien diep in de wijk geworteld. Bewoners met taalproblemen,
jongeren met leermoeilijkheden, allemaal weten ze de weg naar de weggeefirinkel te vinden. Juist in deze wijk
is zo'n ontmoetingsplek van groot belang. ln feite heeft de gemeente Amersfoort hier een wijkcentrum cadeau
gekregen. ln de Kruiskamp wonen mensen met allerlei verschillende achtergronden, die elkaar in de weggeef-
winkel ontmoeten. De vrijwilligers zijn al lange tijd aan de weggeeflruinkel verbonden en kennen iedereen.

Het college, ja ook het nieuwe, heeft besloten dat de weggeeÍwinkelweg moet op de Keerkring. De wethouders
vinden dat dit perceel valt onder het gemeentelijk vastgoed, dat verkocht moet worden. Vermoedeltjkzal alleen
al het verkoop klaar maken meer kosten dan de eventuele opbrengst. De SP voert nu, samen met de mensen
van de weggeefwinkel, actie voor behoud van deze vooziening op de Keerkring.
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Aarzelend en vaag verdedigde de nieuwe coalitie
afgelopen dinsdag het verse akkoord. Niet alleen zijn
er vele voornemens gewoon niet ingevuld, ook het
sociale beleid blijkt niet veel meer dan een druppel
op de gloeiende plaat.

lnderdaad is er nu een noodfonds opgericht om het
sociale vangnet te versterken. Een goed voornemen.
De feitelijke invulling moet echter nog gestalte krijgen.
Op d it moment moeten h onde rden Amersfoorters zi ch
wenden tot de voedselbank, omdat zij bij de reguliere
diensten onvoldoende worden opgevangen. Met de
venruachte kaalslag die dit kabinetsbeleid teweeg
zal brengen zullen deze aantallen vele malen groter
worden. Stijgende huurlasten, verdere bezu i ni gingen
op de sociale zekerheid, oplopende ontslaggolven
en de voortwoekerende huizencrisis kunnen niet
worden gekeerd met de 1,5 miljoen in het noodfonds
en verhoging van de sociale reserve tot 6 ton.

Helemaal bont maakt dit college het bij de WMO.
Waar het vorige college al flink op de voorzieningen
bezuinigde staan de opvolgers met een mond vol
tanden als het gaat om maatregelen die de voortgang
van een sociale gemeentelijke zorg garanderen nu
Rutte/Samson 75% bij de thuiszorg weghaalt en
25%bii het extramurale deelvan deAWBZ dat naar
de gemeente gaat. De inkomensgrens in de WMO?
Voormalig raadslid Tanamal (PvdA) verzette zich,
samen met de SP, kort geleden nog heftig tegen de
stiekeme toepassing van deze grens die tot gevolg
heeft dat mensen die meer dan anderhalf keer

bijstand verdienen al geen thuiszorg meer krijgen.
Afgelopen dinsdag wist fungerend fractievoorzitter
Smits Alvarez (PvdA) zich werkelijk geen raad met
deze materie.

De huidige en toekomstige sociale huurder heeft van
dit college niets te verwachten. Pijnlijk werd duidelijk
dat de nieuwe coalitiefracties het hier eigenlijk
helemaal niet over gehad hebben. De doorgaande
verkoop van sociale huunruoningen? De oplopende
wachtlijsten? Men had werkelijk geen idee.

Wel positief, zij het nog vrij vaag, is het voornemen
om in wijken zg. STIPS (Steun- en informatiecentra)
te vestigen. Deze gedachte is aan een Groningse SP-
wethouder ontleend. Zorg, ontmoeting, activiteiten
en veiligheid allemaal onder 1 dak. We zullen zien of
maatschappelijke organisaties, net als in Groningen,
een dragende rol willen en kunnen spelen. Blij zijn
we met maatregelen die het fietsparkeren in het
stationsgebied moeten verbeteren. Een overuvinni,*
voor ROOD, die hier jarenlang voor heeft gestreden!

Waarom heeft de PvdA niet gekozen voor
coalitiepartners die bereid zijn om voor een sociale
missie te gaan? De mogelijkheid was er, maar angst
maakte dat de WD weer werd binnen gehaald.
Het effect is duidelijk merkbaar. Halfbakken sociale
maatregelen, omdat het schertsproject, de westelijke
ontsluiting, doorgezet moest worden. Daarnaast
wordt het Hogekwartier en het groene Beekdal
gewoon voortgezet. Een besluit over de Kersenbaan
is vooruit geschoven. Voor elk wat wils, maar wel
ten koste van vele uitkeringsgerechtigden, thuiszorg
cliënten, sociale huurders en tweeverdieners met
restschuld. Voor hen zal er te weinig geld zijn.
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Woensdag 3 april:

Zaterdag 6 april:

Discussie-avond:'Democratisering van de economie'
Johanneskerk, Westsingel 30, Afoort. Aanvang: 19:30

Landelijke manifestatie Thuiszorg
Den Haag, 12:00 - 15:00


