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- Dinsdagavond, 30 oktober, heeft de SP-fractie niet deelgenomen aan besloten

vergaderingen van de Amersfoortse gemeenteraad over grondexploitaties in Vathorst
en het Eemplein/Eemhuis. Onder het voorwendsel dat de onderhandelingspositie
van de gemeente anders wordt geschaad blijft belangrijke informatie voor het
Amersfoortse publiek geheim, terwijl de betrokken aannemers en projectontwikkelaars
veel beter dan de gemeente zelf weten welke keuzes er gemaakt kunnen worden. De
SP doet aan die poppenkast niet mee en vindt dat Amersfoorters de waarheid over
de echte kosten van het EempleinlEemhuis moeten kennen en horen te weten welke
gevolgen de verliezen op de grondexploitaties in Vathorst zullen hebben. Zij moeten er
immers voor opdraaien?

- Woensdagochtend, 31 oktober, heeft de SP onder het motto "tientallen miljoenen over
de balk" actie gevoerd tijdens de officiële opening van het Eemplein. Voorbijgangers
en bobo's konden een handvol dukaten over een opgestelde balk proberen te
gooien. Volgens de SP doen projecten als het Eemhuis/Eemplein Amersfoort de
das om. Ondanks de economische crisis en de - volgens het gemeentebestuur -
zogenaamd noodzakelijke bezu in ig i n gen op wijkcentra, bijstandondersteu n ing, WMO-
zorg, bibliotheken en cultuur probeert deze Amersfoortse coalitie prestigeprojecten
als het zwembad bij de Hogeweg, het Groene Beekdal, de Kersenbaan en de
Westelijke Ontsluiting door te drukken, waarvan nut en noodzaak bij lange na niet zijn
aangetoond.

- Dinsdagavond, 6 november, gaat de Amersfoortse gemeenteraad stemmen over de
begroting 2013-2016. Alleen de SP heeft een reëel alternatief geboden voor de
heilloze politiek van het gemeentebestuur. Door op prestigeprojecten als het zwembad
bij de Hogeweg, het Groene Beekdal, de Kersenbaan en de Westelijke Ontsluiting
voor in het totaall5 miljoen euro te bezuinigen maakt de SP middelen vrij om de
gewone Amersfoorter tegen de gevolgen van de crisis te beschermen. Alleen zo
kunnen de wijkcentra, de bibliotheken, de WMO-zorg en de sociale zekerheid worden
gered. Bovendien worden er dan tenminste dezelfde bezuinigingscriteria voor de
troetelkindjes van deze coalitie gehanteerd als voor de andere bezuinigingen en dat is
wel zo rechtvaardig. Geen enkele andere politieke partij in de gemeenteraad komt met
een dergelijk fundamenteel en ingrijpend voorstel.

Ad Meijer,
Fractievoorzitter SP
Gemeenteraad Amersfoort
06-54 28 13 67
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R00B []lItRSl[[nÏ over de here samenreving worden mede door de
PvdA flink genaaid, en ik kijk nu al uit naar de harde

Vorige maand heeft Stijn duidelijk gemaakt dat hij acties die we daarop gaan voeren!
stopt contactpersoon te zijn voor ROOD Amersfoort.
Hij gaat binnenkort naar Utrecht verhuizen en daarom Voor dat actievoeren zijn natuurlijk veel ROOD'ers

zal ik het vanaf nu voor hem overnemen. Dus hieÍbij nodig. Om weer een kickstaft te maken heb ik Lieke

even een korte introductie. Sommigen van jullie zullen Smits, voorzitter van ROOD, uitgenodigd om een

mij al kennen maar ik ben Bob van Ravensberg, 28 scholing lokaal activisme te geven. Hier zullen we

leÀtes jong en al een redelijke tijd lid van de SP en samen praten over hoe we een goede actie opzetten

ROOD. tilOens de campagne ben ik lekker bezig En daarnaast is het natuurlijk ontzettend gezellig o'*

geweest met ROOD Amersfoort en landelijk (met met andere ROOD-leden te chillen. Deze scholing zal

àe tomatenijs-wagen!). Wat een goede vibe heb ik plaatsvinden op donderdagavond 8 november. Ook

toen meegekregen van de mensen op straat. Bij elke als je nog niet actief bent is dit een leuke manier om

öampagnè mert ik dat steeds meer mensen steeds ROOD te leren kennen dus kom vooral (en bel mij

enthousiaster worden voor de SP. even)! Daarnaast zullen we regelmatig samen komen

Nu de wD en de pvdA een duiderijk riberaar akkoord ;ffiïïï-tïJ:?i.:: :ïlJ;"§:".ffi|ï.}J;:ïlï
hebben gemaakt, is het duidelijk dat ROOD weer flink een bijeenkomst of actie.
aan de slag kan. (Toekomstige) studenten wordt een
belachelijke drempel opgeworpen doordat de OV- Groetjes Bob
jaarkaart en de studiefinanciering worden afgeschaft.
Hierdoor wordt de portemonneJran je oudérs weer roodarne'tsf*art@sp'nl

een belangrijk factor als je wilt gaan studeren. De 06 - 54 963 733
werkloosheid onder jongeren wordt door het komend
kabinet niet aangepakt. En misschien is nog wel P.S. Natuurlijk wit ik namens ROOD Amersfoort Stijn

het ergste dat er geen woord wordt gesproken over ook ontzettend bedanken voor zijn inzet de afgelopen
armoede onder kinderen, iets waar Samsom tijdens iljd!
de campagne nog de mond vol van had. Jongeren

À nÈ Oie 4q[l had teruggeSokkèn als sponsor samenstelling was zeer gemèleeid. Jonge .l?d*I,van'Oë rptoe§i Nadat iÈm'n krantje hàd gelezèn oude leden en ièlfs een Tweede Kamerlid. Er

en pntbeten §ing ik op weg naar de regioconierentie kwamen na afloop een aantal punten nàar voren- Te-n

van de ,gg; Óe 
tinfiie wil dat de2e werd gehouden eerste, zorg dat jé weet wat er ondèi de mensen leéft.

in nài nië[r* fartijbureau De Moàd- aan de Daamaast-moei de SP een mix van de samenleving

;,Sn-o"lrËkààrtlaan,.dàa, *"àt de Rabobank zich ook al zijn die allemaal dezeHdà boodschap uiidragen.
'-ièrugtrok.'Voon{öhtige 

vodrtekenen van het falende Daarbij moeten we actieverworden: De lokale bonus

We wéden hartelijk.'Onryan§è1 Het Rlo.gramma nakijken geven. We moeten ook als SP trots zijn op

ffiffipqon ll9lpen aa§talinspir:erende presentaties over 
. ons zelf: waar we voor staan, waar we voor gaan.

= komende plannen en activiteitgl 
- 
rlan 

. 
verschillende ' ledereen kan daar op zijn of haar eigen manier een

afdelingen in de regio Maart 2A14 ziin er immers bijdrage aan{everen.

Ëet spiis af, Wat mij Oetiàtt niet meer dan logisch. Persoonlijk heb ik nog een heel kort pleidooi voor de

Amersfoïtit, is tocït sinds,, énkele maanden hèt rolvan Cultuui binnen de SP gehouden. Cultuur is het
.;-"d*#sÍ;;n; [;i** ,àn r.rèààrranaz ' ,ociale cement van de samànleving. Armen worden

ss*tt::: t;*. -"*- .:i armer en rijken rijker. De kwaliteit van het leven is
ài ópviel t[dena de :verschillende 

óààn piirirrig" ,ri', enketen, maar een RECHT va.

zrin. Oof na & iègenvallende uitslà§
vàn OgldïÉetopen fweeOe Kamèrvèrkiezihgén. Het is Na afloop nog even gezellig kletsen op het dakterras

Àoe-e.'net W*jft, Als je puur naar de cijfers en genieten van een glaasje wijn, bier, fris. lk keerde
" *iji«,_p, jé fuk t<unnén 1egS"n {"t 9" §p Oe meést VótOààn huiswaarts. De Oroljf e,s:n 
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is een ëit wàài'geen poll tuséen kan kómen.


