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Ul Nu de stofwolken van de campagne voor de tweede kameruerkiezingen zijn opgetrokken
gaan uze sÍeeds meer vooruit ktjken. Binnen de SP wordt er ap een volwassen manier
nagedacht over het hoe en waarom van het resultaat op 12 september. Hier in Amersfoart
doen we dat met onze leden op 10 oktober in ons landelijk partijbureau De Moed. SÍeeds
meer dringt ook het besef door, zeker bij de parÍijleiding: we moeten uitgaan van onze eigen
kracht!

Over iets meer dan een jaar ztln er weer verkiezingen. Dit keer voor de gemeenteraden.
Dat lijkt ver weg, maar dat is het niet. Bedenk wel dat er goede kandidatenlijsten moeten
worden opgesteld, het verkiezingsprogramma geschreven moet worden, een vlammend
campagneplan nodig is en we dus ook de medewerking van veel mensen nodig hebben.
Dat betekent dat we nu moeten beginnen! Hoe staan we er eigenlijk voor in Amersfoort?
Deze stad telt bijna 150.000 inwoners, heeft een gemeenteraad met 39 zetels, waarvan
de SP er 2bezet Dat is 5%. ln de tweede kamer heeft de SP 15 zetels van de 15A,10o/o
dus. Verklaringen te over. Amersfoort is een stad met veel hoger opgeleiden (en dus niet
representatief), de grote wijken in Noord tellen meer duurdere woningen, de sloop van vele
sociale huunryoningen jaagt Iager opgeleiden de stad uit, het oudere deel van de stad heeft
traditioneel een christelijk-liberale inslag enz . Sommigen noemen Amersfoort een "typische
D66 stad", ook wijzend op de bevolkingssamenstelling vooral in de nieuwbouwwijken.
"Het gaat jullie hier nooit lukken!", riep een WD-gemeenteraadslid me laatst nog toe en
als Amersfoorters dan toch links willen stemmen, dan liever op een traditioneel linkse
partij als de PvdA, die deze stad zo'n slordige 30 jaar heeft meebestuurd, of op D66 (zie
bevolkingssamenstelling) en GroenLinks (hoger opgeleid èn milieubewust), beiden in
Amersfoort met 5 zetels oververtegenwoordigd. Dit is nu eenmaal geen "arbeidersstad" maar
een centrum voor zakelijke dienstverlening, zo valt te beluisteren.

Bent u daar nog? lk wel hoor. Want hoewel al deze tegenwerpingen op de één of andere
manier wel een kern van waarheid bevatten zijn er nu kansen te over om eindelijk in dit
conservatief-liberale bolwerk fikse bressen te slaan! Amersfoort is namelijk niet meer dat
vriendelijke provinciestadje waar jonge "middle class" gezinnen in grote getale naar toe
trekken omdat de scholen er goed zijn, de buurten gezellig, de straten veilig en de parken
mooi. Amersfoort is in 2012 een stad waar de gevolgen van de crisis steeds pijnlijker worden
gevoeld. Middelbare scholen krijgen grotere klassen en basisscholen staan onder druk door
het zich wijzigende aanbod van kinderen. Bezuinigingen op buurthuizen en bibliotheken
hebben het hart uit vele wijken gehaald (ja, ook in Amersfoort Noord), teruijl initiatieven van
bewoners moeizaam worden beloond. Bovendien is de kwaliteit van het wijkonderhoud flink
teruggeschroefd en dat gaan we zien. Grote groepen mensen vallen tussen de wal en het
schip, omdat de sociale dienst "niet thuis" geeft en allerlei particuliere instanties maar moeten
zien dat ze de mensen opvangen. En wat betekent dit voor bijvoorbeeld jongeren die een
steuntje in de rug nodig hebben? Op allerlei vormen van begeleiding is bezuinigd. Niet gek
als sommigen ontsporenl Hebben jongeren hun leven op de rit en willen ze in Amersfoort een



zelfstandig bestaan opbouwen? Zevenjaar wachten op een betaalbare huurwoning! Heeft u

overigens thuiszorg nodig, of uw ouders of buurman? Als het inkomen hoger is dan anderhalf
keer bijstandsniveau hoeft u niet meer aan te kloppen. Valt u wel in de prijzen, dan grote kans
dat u een flink afgeknepen thuiszorgmedewerker over de vloer krijgt, die van de baas geen
mogelijkheden krijgt u de aandacht te geven die u nodig heeft.

U begrijpt dat deze opsomming bij lange na niet volledig is. Tot overmaat van ramp
hebben we een college van B&W dat sinds het Eemhuis-schandaal volledig verlamd
is. Geen enkel groot probleem wordt opgelost. Vaag wil men aan de eigen "ambities"
als de Westelijke Ontsluiting, het zwembad aan de Hogeweg, het Groene Beekdal, de
Kersenbaan en de renovatie van het stadhuis vasthouden, maar nieuw naderend onheil
als - alweer - rijksbezuinigingen, gigantische verliezen op grondexploitaties in Vathorst
en rampenscenario's bij RWA/Amfors komen gewoon op het bordje van de Amersfoorters
terecht.

En de SP? Wij zijn niet het wasmiddel dat alles hagelwit wast, maar wij zullen wel
heldere keuzes maken. Vóór behoud van sociale huunryoningen en tégen sloop. Vóór
gemeenschapsgrond in Vathorst en tégen het pamperen van projectontwikkelaars. Vóór beter
OV en tégen onnodig asfalt. Alle grote projecten en hobby's als het Groene Beekdal tegen
het licht houden en vervolgens daarop bezuinigen waar het maar kan. Terugdringing van de.
hulpvraag bij voedselbank en liefdadigheidsinstellingen door de gemeente weer zelf mensen
op te laten vangen die hulp nodig hebben. Wijkcentra niet afbreken, maar versterken en
WMo-voorzigningen bereikbaar en betaalbaar houden voor wie die zorg gewoon nodig heeft.
En als er meer offers gebracht moeten worden, dan zeker niet door de meest kwetsbaren in

onze stad. Gemeenschapszin en solidariteit zullen Amersfoort door de crisis slepen!

Alleen goeie standpunten uitdragen is niet genoeg. Als we in deze stad willen groeien zullen
we harder moeten werken dan andere partijen, opvallender moeten zijn dan andere partijen,
beter moeten luisteren dan andere part'rjen, scherper moeten zijn dan andere partijen en r

vooral niet moeten lijken op andere partijen. Als we hier willen groeien moeten we aanvallen
en lef tonen.

lk weet niet hoe u erover denkt, maar mijn handen jeuken.

Ad Meijer,
Fractievoorzitter SP
Gemeenteraad Ame rsfoort
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