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HuurdoÍs §andenHroefi luifiiïllii din sccn mGlHÍoG!"
De hu urders van Randenbroek Zu id hebben zaterdag,
samen met de SPAmersfoort, een doos melkpakken
aan de Allianiie overhandigd. Met deze actie maken
zij de woningbouwcorporatie duidelijk dat ze geen
melkkoe zijn en dat de gedwongen koppelverhuur
van de parkeerplaatsen moet stoppen. Buurtbewoner
-ino Mac Donald: 'Wij betalen enorm veel geld voor

Yen parkeerplaats die veel van ons niet willen of niet
nodig hebben. De Alliantie gebruikt ons als melkkoe
en daar moet een einde aan komen.'
Vorige maand schreven bewoners gezamenlijk een
brief naar de Alliantie. Z\ wilden de mogelijkheid
om het contract van de parkeerplek op te zeggen.
De woningbouwcorporatie weigerde in gesprek te
gaan met de bewoners. 'We hebben de Alliantie
verschillende keren uitgenodigd voor een gesprek,
maar keer op keer weigerden ze. Daarom zijn we
zaterdag naar hen toegegaan. We zijn blij dat ze
daar hebben toegezegd dat ze in elk geval met ons
in gesprek willen. ln dat gesprek zullen wij duidelijk
maken dat er een einde moet komen aan de verkapte
huurverhoging', zegt Mac Donald.

; De SP Amersfoort ondersteunt de acties. 'Het is
.'-;zar om te zien dat de bewoners al een jaar lang

genegeerd worden door de Alliantie. Deze verkapte
huurverhoging , moet stoppen. Wt3 ondersteunen
de bewoners in de strijd voor betaalbare woningen
en zeggenschap van huurders', aldus Bob van
Ravensberg van de SP Amersfoort.

bereiken we de thuiszorgmedewerkers, huurders en
andere monsen die ons goed kunnen gebruiken niet.
Na afloop werd er nog na gekletst en wat gedronken
om elkaar beter te leren kennen. Mocht je deze kans
gernist hebben maar wilje toch ook meer weten van
de §P. Neern gerust contact op via amersfooil@sp.nl
of bel Marc §mits op 06-34768980.

' llecl HiGuwG lcden 0[ de leilGnauonil
Op woensdag 29 oktober organiseerde de SP
Amersfoort een avond in "de MoËd" waar leden
alles te weten konden komen over de SP. ïweede
Kamerlid Tjitske Siderius was uitgenodigd om te
komen vertellen over de landelijke koers van de SP.
Ze legde uit hoe er in Den Haag gestreden wordt
tegen de groter wordende tegenstellingen en vroeg
zelf ook aan de zaal wat er nu in de samenleving
rnerkbaar is van het neoliberale beleid van de
afgelopen jaren.
Natuurlijk ging het niet over de landelijke politiek
alleen. Afdelingsvoorzitter Marc §mits legde uit hoe
de SP in Amersfoort te werk gaat. Met acties voor de
thuiszorg, voor Íatsoenlijk huren of bijvoorbeeld voor
een pinautomaat Hoogland gebeurt er genoeg. Zowel
Smits als Siderius benadrukte dat actieve leden het
kloppend hart zijn van een goede SP. Zonder hen

Medewerker van de Alliantie krijgl melkpakken aangeboden.

Marc Smits benadrukt het belang van actieve leden.



IlaHoren in ile llnu Uelatur
Vorig jaar heeft de gemeenteraad nadat de SP
hierop heeft aangedrongen gezorgd dat er aandacht
kwam voor de misstanden bij de winteropvang voor
daklozen. Dit jaar blijkt jammer genoeg dat de het
college zich nog steeds niet verantwoordelijk voelt
voor de daklozen deze winter.
lnmiddels blijkt dat daklozen in Arnersfoort slechts
recht hebben op Í5 vaste nachten onderdak. Als
deze 15 nachten op zijn kan gebruik gemaakt worden
van een "lotingssysteem'. Hiervoor moeten zijzich 's

oehtends aanmelden bij de dagopvang. Vervolgens
komt hun naam op een lotingslijst. De beveiliger doet
in de middag de loting en belt in de avond naar de
gelukkige die een plek heeft gekregen.
"Dat deze loting nodig is, betekent dat er ook mensen
zijn die buiten de boot vallen en geen slaapplek
krijgen tijdens de koude winternacht.", aldus
fractievoorzitterAd Meijer "Daarnaast zullen niet alle
dak- en thuislozen zomaar een mobiele telefoon tot
hun beschikking hebben."
De SPAmersfoort vindt deze situatie onaanvaardbaar
en heeft vragen gesteld aan het college. Ook roept
de SP het college op om haar verantwoordelijkheid
te nemen en te zorgen dat mensen die al in een
vervelende situatie zitten overgeleverd zijn aan de
willekeur van het lot. Met alle leegstaande panden
in Amersfoort zal een oplossing mogelijk zijn, nu de
politieke wil nog.

HulRdiGnst
Afgelopen weken stonden er grote advertenties in

de kranten en op internet: "Dankzij onze regering
kunnen alle gemeentes eind dit jaar een eenmalig
extraatje uitdelen aan mensen met een laag inkomen
tussen de €70 en de €100'
ln deze advertentie wordt de indruk gewekt dat we
Rutte en Samson flink dankbaar mogen zijn! Sinds
hun aantreden knijpt dit,kabinet de lagere inkomens
flink uit door onder meer hoge huren en zorgkosten.
En nu wordt er gedaan alsof zo'n extraatje voldoende
compensatie is.
De SP vindt dat dit extraatje eigenlijk niet nodig zou
moeten zijn. Er is genoeg rijkdom in Nederland om
te zorgen dat iedereen voldoende sociale zekerheid
heeft. Dit kabinet zorgt er tot nu toe alleen maar
voor dat het verschil tussen arm en rijk groter wordt.
De SP strijdt ervoor dat deze ontwikkeling wordt
omgedraaid.
De armoede in Nederland zal niet in 2014 worden
opgelost" Daarom zet de Hulpdienst van de SP zich
ervCIor in, om nu ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk
mensen toch krijgen wat hun toekornt. Alleen
mensen met een bijstandsuitkering kríjgen het **

llil ils Íractie
Op het moment dat dit geschreven wordt staan we'
in de gerneenteraad vlak voor de begroting 2415-'
2A18. Eígenlijk is dit de laatste kans voorArnersfoort
om er voor te zorgen dat mensen die na 1 januari
2015 geen of minder zorg krijgen kunnen wordenl.
geholpen. De SP-fractie zalopnieuw dat gevecht aan
gaan. We willen er voor zorgen dat er in Amersfoort
in ieder geval extra geld opzij gezet wordt. Dat geld
is nodig om te voorkomen dat na 1 januari groepeni
ouderen, gehandicaptenlchronisch zieken, jongeren,,.

men$en bij de sociale werkplaats en GGZ-cliëntenl
in een groot gat vallen. Tot op de dag van vandaag
is de coalitie van PvdA, WD, D66 en ChristenUnie
daar niet toe bereid. Zij kiezen liever voor hun eigen
wensen en minder belangrijke doelen en weigeren
de door het kabinet opgelegde bezuinigingen met
eigen middelen op te vangen. Toch lukt het soms om
de coalitie eenheid te doorbreken. Afgelopen week
een voorstel van de SP-fractie om in Amersfq-i
met een onafhankelijke klachtenregeling te komen .

in de gemeenieraad aangenomen. Tot dusver
rnoesten de mensen in beroep bij...de gemeenter'
zelf. Nu gevreesd moet worden dat veel mensenr
minder tot geen zorg krijgen is zo'n onafhankelijke, -

klachtenregeling van levensbelang. Niet opgevenl
dus en actie blijven voeren. i

Plt-aulsmail lloo$IanilGrusen
m0Gt tGruglÍomen
Onlangs is de laatste PlN-automaat weggehaald uit
Hooglanderveen. Dit is erg vervelend, vooralvoor de
minder mobiele mensen. Als men contant geld nodig
heeft om bijvoorbeeld de glazenwasser te betal",
rnoeten Hooglanderveners naar Vathorst toe om'te
pinnen. Geen makkelijke opgave voor mensen met
een lichamelijke beperking of ouderen
Om erachter te komen hoe de bewoners van
Hooglandervsen hier tegenaan keken nam de SP
een enquète af, wat in een koÉe tijd heeft gezorgd
voor driehonderd handtekeningen. Binnenkod
zullen we de handtekeningen aanbieden om te laten
weten dat de PlN-automaat terug moet komen in

Hooglanderveen.

bedrag namelijk automatisch. Vatt u daar buiten,
en heeft u hulp nodig bij het aanvragen van dit'
'extraatje'? Bel de SP-hulpdienst: 06-42787807
De hulpdienst van de SP Amersfoort staat uiteraard
ook klaar voor mensen met andere problemen
door wanbeleid van de gemeente of lokale
overheidsinstanties.


