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Het is de taak van de overheid om er voor te zorgen
dat iedereen kan stemmen tijdens verkiezingen.
Groot was dan ook de verontwaardiging van de
SP toen bewoners van de Eemgaarde bij ons
aan de bel trokken. Waar zij in het verleden nog
vlakbij konden stemmen in het Van Randwijckhuis,
ook nog te doen voor mensen met een rollator,
bleek dat het dichtstbijzijnde stembureau nu zo
ver weg was voor deze mensen dat veel van hen
maar overwogen om helemaal niet meer te gaan
stemmen. Onacceptabel, vond Ad Meijer, wat voor
hem reden was om hierover schriftelijke vragen te
stellen en een motie in te dienen.

Ook elders in de stad is het onrustig. Bewoners
van Jericho Jeruzalem ondervinden nog steeds
dagelijks de ellende van het nieuwe parkeerbeleid
waar de voltallige raad met uitzondering van de
SP voor heeft gekozen. Daarnaast krijgen we nog
steeds veel klachten over de toegankelijkheid
van de nieuwe Syntus bussen, en het is nog
afwachten of de nieuwe Syntus dienstregeling
de vele problemen met het busvervoer op gaat
lossen. Voor de SP reden om beide onden,rerpen
in maart in de raad te agenderen voor een
rondetafel gesprek. Wordt on getwijfeld ve rvol g.



Nog maar een paar dagen te gaan voor de
verkiezingen. Amersfoort begint steeds roder te
kleuren. Folderaars verspreiden SP-folders van
buurt tot buurt. De klopclub belt aan om van deur
tot deur met mensen in gesprek te gaan. Het SP-
belteam draait overuren om iedereen te bellen
die meer over de SP wilweten.

Om de komende tijd samen een sprint naar de
eindstreep te maken, vraag ik je hulp. Allereerst
zou het geweldig zijn om in deze laatste week
nóg meer mensen mee te hebben onn langs de
deuren te gaan, of om te flyeren in het centrum
of de treinstations. Mocht je hier bijwillen helpen,
kun je dit aangeven door een mail te sturen naar
Judith van Zon fivzonG1@gmail.com)

De strijd op straatzijn we aan hetwinnen. Maarer
is natuurlijk ook nog een online-strijd te winnen.
- Tijdens de debatten is het ontzettend belangrijk
om het SP geluid te laten horen op Facebook en
Twitter. Dus pak je tablet, telefoon of computer,
check www.sp.nl/debatten en kijk wanneer en
hoe jijje zo goed mogelijk online kan inzetten.
- Verder is er een SP Spits app te downloaden,
waar je op de hoogte gehouden kan worden van
het laatste SP-nieuws

Laten we Nederland duidelijk maken dat er op
15 maart een échte keuze te maken is. Gaan
we door met 30 jaar lang neoliberaal WD
afbraakbeleid? Of gaan we eindelijk kiezen voor
de sociale verandering die zó hard nodig is? Voor
toegankelijke zorg? Voor betaalbare woningen?
Voor eerlijke lonen en eerlijk werk?

Op naar een overwinning op 15 maart, én daarna.

met strijdbare groet,

Bob van Ravensberg
Campagneleider SP Amersfoort


