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De SP Amersfoort heeft de nieuwe klopclub
gepresenteerd. Deze groep actieve SP'ers
trekt de komende jaren door Amersfoort om bij
tienduizenden woningen aan te kloppen. Marc
Smits, voorzitter van de SP Amersfoort: 'WU

zullen deur na deur, straat na straat en buurt
na buurt naar Amersfoorters gaan om met ze
te praten, naar ze te luisteren en met ze te
knokken voor een socialerAmersfoort.'Ook Ron
Meyer, bedenker van de Klopclub in Heerlen en
kandidaat-voorzitter was aanwezig.

Smits: 'De afgelopen jaren hebben we in
Amersfoort veel succesvolle acties gevoerd.
Bijvoorbeeld met de huurders in Randenbroek-
Zuid die nu geen oneerlijke huur voor
parkeerplaatsen hoeven te betalen. We strijden
nu met de thuiszorgers voor het behoud van de

thuiszorg in Amersfoort. Met de klopclub gaan
we in nog veel meer wijken laten zien dat wij
de bondgenoot zijn van iedereen die ziet dat het
anders kan en anders moet.'

De SP Amersfoort heeft de afgelopen tijd veel
hulp gehad van de Heerlense SP waar ruim
twee jaar een succesvolle klopclub actief is.
Daarom nodigde de Amersfoortse SP Ron
Meyer, voorzittervan de SP Heerlen, uit. Meyer:
'ln Heerlen heeft de klopclub op tienduizenden
deuren geklopt. Samen met mensen hebben
we geknokt voor het aanleggen van een
busverbind ing, het invoeren van schoolzwemmen
en het opknappen van een buurt. Samen met
hen hebben we het voor elkaar gekregen. Het
is heel inspirerend om deze nieuwe klopclub te
zien. Een klopclub die samen metAmersfoorters
gaat knokken voor de sociale verandering die zo
hard nodig is.'
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Dinsdag 13 oktober heeft een grote groep
thuiszorgmedewerkers samen met de SP grote
oren uitgedeeld aan voorzitters en woordvoerders
zorg van de PvdA, D66, ChristenUnie en WD. Drie
weken eerder hadden de thuiszorgmedewerkers
in de gemeenteraad verteld hoe het beleid
voor problemen zorgde bij de medewerkers en
cliënten. De medewerkers kwamen er achter
dat de coalitiepartijen doelbewust niet bij de
vergadering aanwezig waren en niet het respect
hadden om naar de medewerkers te luisteren of
te woord te staan.

Pascalle de Graaf, thuiszorgmedewerker en lid
van het actiecomite had geen goed woord over de
aÍruezigheid van de coalitiepartijen: "Wij zijn naar
het§emeentehuis gekomen om te vertellen welke
problemen thuiszorgmedewerkers en cliënten
ondervinden door de botte bezuinigingen.
Dat een groot deel van de gemeenteraad
niet op komt dagen om te luisteren vinden we
respectloos. Om duidelijk te maken dat er serieus
naar ons moet worden geluisterd geven we hen
nu grotere oren. Zolang de raadsleden blijven

wegkijken voor de problemen, zullen wij steeds
harder roepen datAmersfoort moet investeren in

een goede thuiszorg", aldus Pascalle de Graaf.
De SP helpt de thuiszorgmedewerkers bij hun

acties, en blijft samen met hen de druk opvoeren
voor goede thuiszorg en voldoende respect voor
de medewerkers.
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De komst van vluchtelingen maakt nog eens
extra duidelijk hoe Amersfoort met inwoners met
een lager inkomen omgaat. Wachtlijsten van B

jaar voor een sociale huunuoning. Mensen die

zich terecht zorgen maken over de vraag of zij

hun door bezuinigingen ingekrompen zorg nu

ook met nieuwkomers moeten delen?

De komst van vluchtelingen maakt de
schrijnende tekortkomingen pijnlijk zichtbaar.
Daarom is dit het juiste moment voor een
sociale omslag. Als Amersfoort zich uitsluitend
beperkt tot maatregelen om de vluchtelingen op
te vangen, maar niets doet voor de bestaande
woningzoekende, de zieke, de zorgverlener en
de man of vrouw met vragen over de opvang in
de buurt, voelen deze mensen zich aan de kant
gezet.
Dat mag niet gebeuren. Daarom moet er, juist
nu, extra geld naar de woningbouw, zorg en

sociale zekerheid en moet de gemeente in

gesprek met bezorgde bewoners. Deze coalitie
kan dit niet en doet dit niet. De afspraken die
de coalitiepartijen in Amersfoort anderhalf
jaar geleden maakten hebben op geen enkele
manier ruimte gelaten voor deze noodzakelijke
extra investeringen. Het is vooral de WD
die, op basis van dat coalitieakkoord, haar
coalitiepartners dwingt om geen extra geld naar
sociale woningbouw, zorg en sociale zekerheid
te laten gaan. Daarnaast weigert het college om
duidelijkheid te verschaffen en de vragen van
bewoners te beantwoorden.

ln het belang van de Amersfoortse huurders,
de mensen die zorg krijgen en geven
en de wijkbewoners die straks weer een
bezuinigingsronde op zich af zien komen doet
de SP er alles aan om ook hun verhaal te laten
horen en een sociale omslag af te dwingen!

Ad Meijer, Fractievoorzitter


