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Oak een graep Amersfoortse SP'ers ging naar de campagneaftrap in Amsterdam

De SP heeft het vertrouwen in wethouder Houwing
opgezegd. SP-fractievoorzitter Ad Meijer:'Wij
staan er pal voor dat Amersfoort de noodzakelijke
opvang aan vluchtelingen biedt. Daarbij is het
van het grootste belang dat er draagvlak wordt
georganiseerd onder direct betrokkenen. De
wethouder heeft het draagvlak juist afgebroken.
Dat rekent de SF haar zwaar aan.'
Amersfoort heeft besloten om minderjarige
alleenstaande v[uchtelingen op te vangen op
het terrein van GGZ-instelling Zon & §child.

Aangezien het hier om kwetsbare groepen gaatwil
de SP, zowel in het belang van de vluchtelingen
zelf als in het belang van de al op het terrein
aanwezige groepen, dat de opvang op dit terrein
goed voorbereid wordt en dat wordt nagedac|rt
over mCIgelijke consequenties van het rnengen
van deze groepen op één terrein en binnen éón
gebouw. Om zo tot een verantwoorde opvang te
komen.
Maar de wethouder heeft juist niet zorgvtrldig
gehandeld. Eerder gaf wethouder l-{ouwinE al aan ,
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6 april wordt een historische dag. Voor het eerst
gaan we dan naar de stembus voor een raadgevend
referendum. We mogen ons uitspreken over het
associatieverdrag met Oekraïne. De inzet van de
SP is duidelijk: Nee is beter voor Oekraïne, beter
voor Europa en beter voor ons.
Ook in Amersfoort gaan we campagnevoeren.
Samen gaan we laten zien dat Oekraïne
onze steun verdient, niet dit destructieve
verdrag. Wil je meehelpen? Laat het weten aan
organisatiesecretaris Bob van Ravensberg:
bob_v_ravensberg @hotmail. com of 06-54963733.
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dat ze het verhaal van een ervaringsdeskundige
verkeerd h ad weergegeven. De wethouder vertelde
dat de deskundige positief had geadviseerd over
het plan om oorlogsvluchtelingen op te vangen.
Dat bleek nietwaar. Houwing ging in de media door
het stof. Maartoen ze daarna nog steeds geen blijk
gat'de zorgen serieus te nemen was de maat voor
de SP rrol. 'Foutje bedankt'zeggen en de plannen

2A februari organiseerde de SP Utrecht
een super zaterdag voor SP-leden uit de hele
provincie. Samen vroegen we steun voor de

miljonairsbelasting. En die kregen we: tenrijl in
politiek Den Haag 80% er niets voor voelt om de
miljonairs een eerlijke bijdrage te vragen is die
steun ap straat juist massaal. Samen met al die
rnensen die nu niet gehoord worden bouwen we een
brrweging. Een beweging van hoop en verandering.
)eur voor deur, straat voor straat en wijk voor wijk.

gewoon doozetten kan niet. Op deze manier is

het huisvesten van minderjarige vluchtelingen op
GGZterrein één groot experiment met l«vetsbare
groepen. Dat is voor beide groepen onacceptabel,'
aldus Meijer.
Lees meer op onze site: https:l/amersfoort.sp.nl/
nieuws/20 1 6/03lsp-fractie-zegt-vertrouwen-i n-
wethouder-op

Met tientatlen SP'ers de wiik ln: daf is een machtig gevoel.
3
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Bij cle geplande verbouwing van het stadhuis
lijkt lret college alle afspraken over een sober
en doelmatige renovatie vergeten te zijn. Sober
wordt nu uitgelegd als een prestigepakket dat de
gemeente vele miljoenen euro's gaat kosten! De SP
vindt dit onverteerbaar: een sobere en doelmatige
ve$ouwing is nodig. Met een simpele renovatie
kan veel energie bespaard worden en dit levert de
gemeente op termijn zelfs geld op. Nu geld steken
in een prestigeproject valt niet uit te leggen aan

*en :;tari die nog maar net onder financieel toezicht
uitkomt en de afgelopen jaren al vele bezuinigingen
voor haar kiezen kreeg!
Kart samengevat liggen er drie opties voor. De
rlenvoudigste optie is om te kiezen voor een
h,:rsisrenovatie. Die bespaart de gemeente zo'n 3,5
nriljoen euro de komende 25 iaar ten opzichte van
niets doen. De jaarlijkse uitgaven gaan hierdoor
omlaag. Dit is het gevolg van de energiebesparingen
die deze eenvoudige renovatie oplevert. Renovatie

van het stadhuis is zeker nodig. Het gebouw stamt
uit 1974 en lekt aan alle kanten warmte.
Aan die eenvoudige renovatie wil het college een

duurzaamheidspakket toevoegen. Er liggen twee
pakketten met prachtige namen, een 'excellent'
pakket, en een 'outstanding'pakket. Maar ook heel

erg duur in onderhoud zonder dat het heel veel extra
oplevert qua energiebesparing. Totale meerprijs
van deze twee duurzaamheidspakketten? 12.3 tot
15.1 miljoen euro!
De SP is een groot voorstander van duurzaamheid.
Maar ook de sobere renovatie levert een stadhuis
op dat veel duurzamer is dan het huidige
stadhuis. Sterker nog, de meeste besparingen
op de energierekening worden behaald met de
eenvoudige basisrenovatie! Alles daarboven
is extra, maar gezien de hoge kosten die
daar aanhangen kan dat geld beter in andere
duurzaamheidsmaatregelen worden gestoken.

De SP ziet dan ook liever dat dit geld gaat naar
energiezuinige sociale huurwoningen. Daarmee
maak je de stad pas echt duurzaam!


