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Begin volgend jaarorganiseertde SP het23e congres.
Op dit congres zal de ideologische en organisatorische
koers van de partijworden besproken en vastgelegd.
ln voorbereiding daarop houden wij op donderdag
16 november een algemene ledenvergadering.
Hier zullen we de concept-congresstukken en de
kandidaten voor het nieuwe partijbestuur bespreken.
Als u hier bij wilt zijn, kunt u zich aanmelden via Judith
van Zon 0v:zon@gmail.com, 061537 47 43)

Inloop 19:30u, start 20:00u, in SP-hoofdkantoor De
Moed.
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Met veel trots nodigen we u uit voor Theater Voor
Elkaar op zondagmiddag 3 december in het
Chassé Theater in Breda" Op deze dag brengen
we een ode aan de samenhang. We hebben een
geweldig programma met sprekers en optredens.
Van schrijvers tot filmmakers en van artiesten tot
buurtactivisten. We spreken met elkaar over de staat
van het land en genieten van muziek en theater. We
zijn heel erg blij met de komst van een deel van
de cast van het Pauperparadijs die voor een uniek
optreden zalzorgen.

Neem familie, vrienden en collega's mee, zodat
het theater op zondag 3 december helemaal vol is!

De toegang is gratis. Wees er snel bij want dit wilt
u niet missen! Kaarten kunt u bestellen via www.
theatervoorelkaar.nl, of door te bellen met Judith
van Zon. We kunnen die zondag met een groep
Amersfoorters samen reizen, welzo gezellig.

541 woningen mogen niet verdwijnen uitAmersfoort.
Dat voorstel deed SP-raadslid Marc Smits in de
gemeenteraad.'Amersfoorters moeten jarenlang
wachten op een betaalbare woning. Er moeten
minstens 2000 sociale woningen bij. Dan is het
onbegrijpelijk dat er zoveel woningen dreigen te
verdwijnen. Zo blijft een betaalbare woning voor veel
mensen slechts een droom.'

Wethouder lmming heeft met de woningbouw-
corporaties afgesproken dat zij tot 2021 zij bij 541
woningen of de huur fors mogen verhogen of mogen
verkopen. Dinsdagavond stelde zij dat dit alleen mag
als er ook woningen worden gebouwd. Smits: 'Van

de wethouder mogen de corporaties met de ene
hand nemen als ze ook een beetje geven. Wat de SP
betreft maken we serieus werk van de woningnood
en wordt er bijgebouwd. Zonder dat daar verkoop of
forse huurverhoging aan verbonden is.'

De SP diende ook een voorstel in om de huren te
verlagen. Smits: 'De afgelopen jaren explodeerden
de huren. De huur is voor veel mensen simpelweg
te duur. Vele andere gemeenten hebben afspraken
gemaakt om de huren te verlagen. Het is tijd dat
Amersfoort dat voorbeeld volgt. Zodat er niet alleen
voldoende maar ook betaalbare woningen zijn.'
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Nadat de SP eerder al in Leusden actie heeft
gevoerd tegen het verdwijnen van buslijnen loopt
de SP nu ook in Amersfoort voorop in de strijd voor
beter busvervoer. Voor het herfstreces werden drie
SP moties aangenomen in de gemeenteraad die het
college opdroegen om te onderhandelen met Syntus
en de provincie over behoud van de buslijn door het
Soesterkwartier op zondag,

herinvoering van een buslijn tussen Kattenbroek
en station Schothorst, en het herstellen van een lijn
tussen Nieuwland en Hoogland"



Helaas zijn zowel de Amersfoortse wethouder
verkeer als de Utrechtse gedeputeerde verkeer van
WD huize, en het resultaat van deze gesprekken
tussen de gemeente, de provincie en Syntus waren
dan ook voorspelbaar. Syntus is níet van plan haar
vervoersplan nog aan te passen, en de beide

WD politici vinden het allemaal prima. Het budget
is onvoldoende, zegt Syntus, en dat is ook niet zo
vreemd aangezien we dankzijde WD bijde huidige
OV-aanbesteding zo'n 1|o/o minder OV krijgen dàn
bij de vorige aanbesteding. Daar zien we nu de
gevolgen van.

De SP is niet van plan ze híer mee weg te ldten
komen. ln een gemeente als Amersfoort hoort elke
wijk en elk dorpscentrum bereikbaar te zijn met
fatsoenlijke busvoozieningen, 7 dagen per week!

Wij zijn erg benieuwd naar jouw ervaringen met het
busvervoer in Amersfoort. Deel jouw verhaal met
ons via amersfoprt@sp.nl!
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Zaterdag 18 november organiseert een
groep Kruiskampers samen met de Sp een
bewonersbijeenkomst. Reden is dat deze groep al
vele jaren in onzekerheid zitten over renovatie of
sloop van hun woning. En dat terwijl veel bewoners,
waaronder vaak gezinnen met kinderen, a jaren leven
met ongezonde schimmel en tocht in hun woning.
Samen met de SP willen zij nu gaan kijken hoe ze
samen een vuist kunnen maken voor een gezonde
en schone woning.
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Amersfoort is een prachtige stad. Een stad vol met mensen die zich dag en nacht
ínzetten om onze stad mooier te maken. Een stad met een hart dus. Maar dan
moeten we dat hart wel laten kloppen. Dat zei SP-raadslid Marc Smits tijdens de
Algemene beschouwingen.

De keuzes van het stadsbestuur zijn niet de keuzes van de sp. smits: Zij
kozen voor een peperduur stadhuis, en duizenden bomen minder. Voor een zidozé
rondweg, en 5% van de jongeren die in armoede opgroeit" Voortientallen miljoenen
op de bank en honderden banen in de thuiszorg weg.'

De SP kiest anders. Tijdens het debat deed de partij concrete voorstellen
om armoede aan te pakken, te investeren in cultuur en om het aantal
bomen te laten groeien. smits: 'Het is trjd voor verandering. De sp
is er klaar voor. om te zorgen voor die verandering. Voor een stad waar
we niet kiezen voor megalomane projecten en geld op de plank, maar voor
een stad waar we kiezen voor de Amersfoorters en voor elkaar.,

De hele spreektekst is te lezen op amersfoort.sp.nl
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