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dan aan via www.nationaalzorgfonds.nl. Voor
al onze supporters wordt busvervoer naar Den
Haag georganiseerd. De bussen vertrekken vanaf
tientallen locaties door het land en voor 5 euro kan
je met de bus mee. Betalen kan bij het instappen.

Wie: ledereen die zljn of haar steentje bij wil dragen
aan het Nationaal ZorgFonds
Wat: Landelijke Aftrap met sprekers, muziek en
spektakel!
Waar: Spuiplein, Den Haag
Wanneer: Het programma start om 12.00 uur

Samen bouwen we aan betere en betaalbarc zorg.

Tot 26 november!
zonder eigen risico

olil!ffiHIIUPIII!
Dat is het motto van de Amersfoortse zorgwethouder Fleur lmming (PvdA). Professioneel
wegkletsen wat er mis gaat en gokken op een slaafse coalitie die haar taak als
volksvertegenwoordiging schromelijk venrvaarloost. Of het nu gaat om fouten rondom het
datalek, het terugfluiten door de rechter van de manier waarop Amersfoorl rond januari

20'15 cliënten thuiszorg door de neus heeft geboord of de totale vernietiging van het
wijkwelzijn door diezelfde wethouder wat zo'n beetje leidt tot het einde van Stadsring5l
(o.a. schuldhulpverlening) en Ravelijn (vrijwilligers). Vooral dat laatste is een verbluffend
staaltje boerenbedrog van deze wethouder door de SP, tijdens de begrotingsbehandeling,
uitvoerig aan de kaak gesteld. Wethouder lmming had in eerste instantie de indruk gewekt

dat er niets aan de hand was en dat de nieuwe opzet van het wijkwelzijn met spoed kon

worden doorgevoerd.

GelUktijdig heeft de SP fractie, tijdens diezelfde begrotingsbehandeling, voorgesteld
om voor minima het eigen risico mee te verzekeren via de gemeentelijke collectieve
ziektekostenverzekering en een onderzoek te doen naar meer mogelijkheden om te werken
aan energiezuiniger sociale huuruvoningen. De coalitie van CU (voor een deel), D66, WD
en PvdA was niet bereid de Amersfoortse minima financieel, wat betrefl het eigen risico, te
verlichten. Gelukkig wist SP-gemeenteraadslid Marijke Jongerman de hele raad, minus de
WD, achter zich te krijgen met haar voorstel dat hopelijk zal leiden tot meer energiezuiniger
sociale huunivoningen zonder extra huurverhoging.

Het is hoog tijd voor het Nationaal ZorgFonds. Om
dat te bereiken, bouwen we aan een brede beweging.
En daar is jouw hulp hard bij nodig! Op zaterdag 26
november wordt in Den Haag de Landelijke Aftrap

,_ eorganiseerd. Op die dag komen we bij elkaar met
alle mensen die hun steentje bij willen dragen aan
onze groeiende beweging.

Nationaal
ZorgFonds

-l

Ad Meijer
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Zondag 27 november
í1.00-15.00 uur
Partijkantoor De Moed, Snouckaertlaan 7 0
Aanmelden via. www.spnet. nl/civicrm/event/
info?reset=1&id=1706

Op zondag 27 november organiseert het
studiecentrum een Moed-lezing door twee inspirerende
sprekers. De middag is bedoeld voor verdieping
en discussie over linkse politiek in rechtse tijden.

Koen Haegens is journalist bij de Volkskrant en auteur.
Vorig jaar verscheen zijn boek 'De grootste show op
aarde', over de mythe van de markteconomie. Het is
een duizelingwekkende reis door de financiële wereld
en de schijnbaar alledaagse markten van nu, waar
niets is wat het lijkt. Aan het einde wacht een blik op
de echte economie. Op het ware verhaal achter de
grootste show op aarde. Haegens neemt ons mee in
zijn verhaal en zal samen met ons op zoek gaan naar
alternatieven.

Bleri Lleshi is filosoof, politicoloog en documentaire-
maker. Zijn onderzoek is gericht op verscheidene
thema's, zoals identiteit, interculturaliteit, sociale
ongelijkheid, neoliberalisme en Brussel. LIeshi is
gastprofessor filosofie en economie aan de Artesis
Hogeschool Antwerpen. Hij schrijft regelmatig
opiniestukken en recensies voor verschillende media
zowel in binnen als buitenland. Met ons bespreekt
hij zijn boek 'De neoliberale strafstaat' over decennia
afbraakbeleid en hoe onze reactie daar op moet zijn.
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Een aanvallend, sociaal en links alternatief. Zo
omschreven de leden op de eerste succesvolle
ledenvergadering én regioconferentie het concept
verkiezingsprogramma en de concept-kandidatenlijst.
Samen deden we ook voorstellen om het programma
nóg beter te maken. Met deze opmerkingen is

op onze Ledenvergadering. Hier zullen we ook
beslissen welke wijzigingsvoorstellen we doen, kiezen
we de afvaardiging voor het congres én bespreken we
de eerste plannen voor de campagne.

Zorg dus dat u erbij bent. We starten om 20.00 uur in De
Moed, Snouckaertlaan 70. Vanaf half 8 is de.zaal oper!.{e pregrammacomrnissie aan de slag gegaan.
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Verzeker het eigen risico mee in de collectieve
zorgverzekering voor minima. Dat voorstel deed
de SP tijdens de begrotingsbehandeling in de
gemeenteraad. 'ln Amersfoort moeten we er alles
aan doen om de gevolgen van het eigen risico te
verzachten. Mensen kiezen er niet voor om ziek te
worden, dus zij verdienen ook geen boete op ziek
zijn', aldus SP-Raadslid Marc Smits.

Op dit moment kunnen minima er alleen in het
allerduurste pakket voor kiezen om het eigen risico
mee te verzekeren. Daarvoor betalen zij bijna 50 euro
per maand meer. Smits: 'Door het eigen risico gaan
mensen noodzakelijke zorg mijden of uitstellen. Naast
het menselijk leed dat dit met zich mee brengt is ' rt
op lange termijn ook veel duurder. Daarom ste\en
wij voor om het eigen risico in alle pakketten mee te
verzekeren zonder dat hier een premiestijging aan
wordt verbonden. Betaalbare zotg is van het grootste
belang voor de hele stad.'

Het voorstel kreeg geen meerderheid in de gemeente-
raad. Smits: 'Een meerderheid van de gemeenteraad
vindt het geen probleem om geld te verspillen aan
zinloze wegen zoals de Westelijke Ontsluiting. Als er
gekozen moet worden voor betaalbare zorg geven ze
helaas niet thuis. Gelukkig krijgt iedereen de kans om
op 15 maart bij de Tweede Kamerverkiezingen de kans
om te kiezen voor het afschaffen van deze boete op
ziekziln.'

0P I|AAR llt ïWttll E lmil m UIR líl tA llG tll : ltlltllutBGAlltfi I llG, ll IGIM B' ï

;n..nieuwe versie van het
sP&Èrsch§1gn.,,.,..,.,


