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§P unst samcn mgl inwoner$ dG Íamon urn hot §Iadhuis

De SP heeft op zaterdag 1 maart samen met inwoners
de ramen van het stadhuis gewassen. Niet dat ze za
vies waren maar omdat ze vindt dat de Amersfoortse
politiek eens naar buiten moet kijken en moet luisteren
naar de mensen in de stad.

§P-lijsttrekker Ad Meijer: "De opeenvolgende colleges
zijn drukker bezig geweest met eigen politieke belangen
en prestigeprojecten dan te kijken naar de inwoners
van Amersfoort. Wij wiilen dat de Amersfoorters weer
serieus genomen worden en hun belang voorop wordt
gesteld."

Bij de actie waren ook inwoners aanwezig die
de afgelopen jaren niet gehoord werden door de
Amersfoortse politiek.

Meijer: .Wij staan hier vandaag samen met de
inwoners van het buurtje Jeruzalem dat met sloop
bedreigd wordt. Samen met mensen die getroffen
worden door de aanleg van de Kersenbaan. Zij
hebben jarenlang gestreden tegen de aanleg, zi.jn met
serieuze en redelijke alternatieven gekomen, maar zijn
stelselmatig genegeerd. Tot slot helpen er ook mensen
van de weggeefiriinkel mee. Dat is een prachtig
buurtinitiatief, dat juist op alle steun van de politiek
moet kunnen rekenen. Maar afgelopen dinsdag heeft
een meerderheid van de gemeenteraad dit initiatief de
nek omgedraaid. Dat is een schande en toont aan dat
de Amersfoortse politiek eens naar buiten moet gaan
en luisteren wat er speelt in de stad."

Een video opname van de actie is te bekijken op
amersfoort.sp.nl

Uitslassnauonil in [e tlloeil
Wanneer u dit leest is de campagne als het goed is nog in volle gang. Maar de laatste loodjes zijn in zicht, en na
al het harde werken is het straks ook tijd om bij elkaar te komen en met elkaar de uitslag af te wachten. Wordt
het de winst waar we zo hard voor gestreden hebben en waar we zo hard op hopen? Of wordt het toch weer een
tegenslag zoals bij de landelijke verkiezingen? Gaat u het met ons meemaken?

Op woensdagavond 19 maart, de avond van de gemeenteraadsverkiezingen, bent u wetkom bovenin de kantine
van ons landelijke partijbureau de Moed aan de Snouckaertlaan 70 te Amersfoort. De deuren openen zodra de
stembussen sluiten, om 21:00. Wij zorgen voor hapjes en drankjes, en natuurlijk is er ook een ïV verbinding
aanwezig zodat we de uitslagen op de voet kunnen volgen.

De gemeente Amersfoort heeft laten weten dit jaar extra tellers in te zetten, en met tussentijdse standen te ko-
men, dus het beloofd een spannende avond te worden. Hopelijk zien wij u daar?



Hch on$ affi ile 5 ietels!
Het is bijna zover, nog even en dan kan Amersfoort stemmen en weten we hoeveel vertrouwen

Amersfoort in de Sp heeft. We zijn al een tijdje bezig met de campagne nu, maar deze laatste

dagen zijn het belangrijksil we willen u dan ook nog eenmaal vragen om ons te helpen en ons

actief te helpen bij de campagne. Dit kan bijvoorbeeld door:

" Zoveet mogelijk mensen op de SP te wijzen. Vertel ze waarom u lid bent van de SP, wat u zo

goed vindt ràn à* Sp en waarom mensen SP zouden moeten stemmen. De SP vindt dat politiek

in de eerste plaats om mensen hoort te gaan, om hun behoeften en hun zorgen. Niet om geld-

verslindende prestigeprojecten.

* Bij deze Tribune treft u een aantal Rode Kaarten aan. Deel ze uit in uw omgeving, aan vrien-

deí, familie, kennissen. Ze zijn het meest effectief als u ze geeft aan iemand die nog niet zeker

weet of hij of zij gaat stemmen. teg ze uit dat thuisblijven niet helpt en dat dan dezelfde partijen

het weer voor het zeggen krijgen. Vraag ze om de politiek ook een Rode Kaart te geven door dit

keer SP te stemmen.

* Hang alsnog een poster voor uw raarn als u dat nog niet gedaan heeft. We hebben "SP Í00%

sociaà;,, posters met het welbekende SP logo en we hebben onze eigen lokale posters met onze

lijsttrekkerAd Meijer. De posters zijn te krijgen in diverse formaten zoals A2, A1 en A0' Als u wil

oit wil bij u een poster komen langsbrengen, stuur dan een mail naar amersfoott@sp.nl of bel

met het telefoonnummer dat bovenaan dit inlegvel staat vermeldt.

* Op onze website staan diverse carnpagne filmpjes, waaronder een prachtig filmpje van onze

ramentap actie op het Stadhuis. Wijs zoveel mogelijk mensen op deze filmpjes, verspreid de link

via twitter, facebook, e-mail, etc. Vraag uw kenissen om dit filmpje ook te verspreiden.

" Onze website wordt de laatste tijd vaak vernieuwd met nieuws en filmpjes. Houd de website

dan ook goed in de gaten, volg het nieuws, verspreid het zoveel mogelijk.

* Op dichtb'lj"nl/eemland en op wwur.destadamersfoort.nl staan wekelijkse verkiezingspolls. De

uitsiagen vàn deze polls worden regetmatig gebruikt als ondenrverp voor lokaal nieuws door

lournàlisten. Het is daarom belangrijli dat we goed scoren in deze polls, dus bezoek regelmatig

deze websites en klik op de part'tjvan uw keuze.

" Heeft u zelf ideeen? Laat het ons weten, alle hulp is welkoml

Met uw hulp gaat het lukken dit keer, dan halen we hopelijk 5 zetels of meer en kunnen we in

Amersfoort een rol van betekenis gaan spelen en gaan we Amersfoort een stuk socialer maken.

We zijn u alvast dankbaar!

Slotdebat gemeenteraadsverkiezin gen

19:30 - 20:30 in de St. Joriskerk.

GEM EENTERAAD§VERKI EZI NG EN

Verkiezingsavond SP Amersfoort
De Moed, Snouckaertlaan 70.

Dinsdag 1B maart:

Woensdag 19 maart:

Woensdag 19 maart:
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