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Het afbreken van verzorg i ngsh u izen, bezu i n ig i ngen
in de thuiszorg waardoor thuiszorgmedewerkers,
ouderen en gehandicapten in de kou worden gezet,
de jeugdzorg die roekeloos bij de gemeentes wordt
gedumpt zonder een fatsoenlijk budget. Zo te horen
is staatssecretaris van Rijn (Volksgezondheid,
'ríelziin en Sport) druk bezig met een recordpoging

\lopen van de zorg. Met deze reden heeft de SP
Amersfoort een demonstratie gehouden en van
Rijn de'Gouden Sloophamer' uitgereikt.

met wethouders van de omgeving te praten over
de uitvoering van zijn sloopbeleid. Voor leerhotel 't

Klooster, waar de bijeenkomst plaats vond, kreeg van
Rijn de prijs van een groep van tientallen verontruste
mensen met een beperking, thuiszorgmedewerkers en
betrokken SP-leden.

'citaatssecretaris van Rijn was in Amersfoort om

De tweede dinsdag van september was het
Prinsjesdag. Op deze dag zet het kabinet zijn koers
uit voor het komende jaar. Het was geen verrassing
dat de koers zal blijven bestaan uit keiharde
bezuinigingen, groeiende ongelijkheid, toename
van de werkloosheid en een vermindering van de
zorg.

De SP Amersfoort is in de week na de Algemene
Beschouwingen de straat op gegaan om te laten zien
dat deze plannen niet de onzezrln. De SP laat duidelijke
en haalbare alternatieven zien op dit kille beleid.
Met een flyer met 10 alternatieven van de SP spraken
we mensen aan in de binnenstad van Amersfoort. Veel
van de mensen die we hiermee te spreken kregen
waren oprecht boos over de kabinetsplannen.

Uil M ÍRIGTIE

Amersfoort is begonnen met de voorbereidingen voor
de nieuwe aanbesteding van het openbaar vervoer
per december 2016. Als er niets verandert zal het
aantal buslijnen in de komende jaren afnemen even
als het aantal ritten. De provincie heeft voorlopig
gekozen voor een gemiddelde van 6 reizigers
per rit. Zakt dat gemiddelde dan wordt een buslijn
opgeheven of samengevoegd. Ook worden buslijnen
die nu 6 keer per uur rijden teruggebracht tot 4 keer.
Als SP willen wij juist een sterker OV en minder
autogebruik. Afdeling, raadsfractie en statenfractie
laten de komende maanden hun tanden zien
voor een OV dat niet wordt uitgekleed. Ad Me$er
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Door het beleid van bezuinigen met de botte
brjl waarb'rj cijfeÉjes belangrijker z$n dan de
menswaardigheid, horen wij dat steeds meer
mensen buiten de bootvallen of moeite hebben om
duidelij kheid te krijgen in de breivan hureaucratische
regeltjes. Om deze mensen te helpen, en om beter
de structurele politieke problemen te kunnen zien
staan vanaf oktober 20í4 drie enthousiaste SP-
leden klaar om deze mensen te helpen.

Bent of kent u iemand die steeds meer moeite heeft
door wanbeleid van de gemeente, bel dan naar 06-427
87 807
Uiteraard kan er niet alt'rjd opgenomen worden. Spreekt
u dan een bericht in en u wordt zo snel mogel$k
teruggebeld.

Mocht u ook mee willen helpen met de SP Hulpdienst
(waarbij u uiteraard goede begeleiding en scholing kan

krijgen), stuur dan een mail naar amersfoort@sp.nl
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Op 6 oktober heeft de gemeente Amersfoort
laten weten te stoppen met het commerciële re-

integratiebedrijf (A&E)' SamenSterk. Dit is geweldig
nieuws voor werkzoekenden en een goede
eerste stap naar een beter re-integratiebeleid in
Amersfoort.

Afgelopen juni opende de SP Amersfoort een

meldpunt voor problemen met re-integratiebedrijven
na verschillende klachten te hebben ontvangen. Via

dit meldpunt kregen we te horen dat werkzoekenden
onnodig onder druk werden gezet en regelmatig
gekort werden op hun uitkering. Mensen voelden

zich geïntimideerd en ook werd gemeld dat (A&E)'?

SamenSterk onjuist met vertrouwelijke medische
gegevens omging. Het meldpunt heeft naast veel

media-aandacht opgeleverd.

Het stopzetten van de samenwerking met (A&E)2

SamenSterk door de gemeente Amersfoort is dan ook

een grote overwinning voor deze mensen en voor de

SP.

Toch gaat de SP Amersfoort door met haar onderzoek
naar re-integratiebedrijven. Het aan het werk helpen

van werklozen is geen taak voor commerciële

bedrijven, maar een taak die de gemeente weer op

zich moet nemen" En zolang deze bedrijven met

winstmaximalisatie voor ogen doorgaan met het

criminaliseren van uitkeringsgerechtigden zullen wij

door blijven gaan hiertegen in actie te komen
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Afgelopen maand l«vam staatssecretaris van Rijn naar
Amersfoort om uit te leggen dat zijn bezuinigingen
op de Zor§:, zo slecht nog niet ziin.,:,;Maar door de
bezuinigingen is er voor ouderen nauwèlilks plek meer
in de verzorgingshuizen tenrvijl op de thuiszot'g keihard
bezuinigd wordt. Wij boden Van Rijn daarom de gouden
sloophamer aan,,àls gr:ootste slóper van de zorg heeft
hij die verdiend, 

,

Wij,,v"r.,,en ons tegen de sloop van hetgeen wat
waardevol is. Dat vezet heeft zin. ln 2006 dreigde het
buurtje Jeruzalem §esloopt. te worden. Samen met
bewoners hielden we dat tseh tegen. Daarna volgde
een lange periode van onzekerheid, waarin de Alliantie
weigerde de woningen te isoleren. De SP heeft de
actieve bewonersgroep al die jaren gesteund bij hun
strijd voor het behoud van hun buurt. Met resultaat: de
woningbouwcorporatie gaat nu voorstellen uitwerken
voor een goede isolatie van de woningen"

Een eerste overwinnin§ voor de bewoners. Een
ovenruinning voor de stad waar goede, betaalbare
woningen zo hard nodig zijn.

De strijd van,dÉ bewoner,s in Jefuzalem §eeft hoop.'Als
zii niet in beweging waren gekomen was de sloopkogel
op de huizen gevallen. Het leert ons dat in actie
komen zih, heeft, Dan kunnen we de sloopharner uit
de handen van dit kabinet en het Amer§foor{s,col,lége
trekken en §àmen met de:ménsen bouwen aàn een
sociale samenleving. Een samenleving waar niet enkel

§ekeken wordt naar kille cijfers maar naar de mensen
waar het om gaat.

M ale S m'iti,'Voorsittef S P,Am ersfoort

Pa[ uw lÍans, onldel de §P!
Op woensd ag 29 oktober heeft u de kans om de SP eens goed te leren kennen. SP-Tweede Kamerlid
Tlitst<e Siderius en afdelingsvoozitter Marc Smits vertellen alles wat u altijd al had willen weten van de SP.

ln ons partijpand "de Moed" op de Snouckaertlaan 70 bent u van harte welkom. Om 19:30 uur begint het
programma, rond 21.3A uur ronden we af. Na afloop kunt u nog wat met ons drinken om nader kennis te
maken. Hopelijk tot dan!

- ledendag SP Amersfoort 29 oktober - '19:30 tot 2't :30.

de Moed, Snouckaertlaan 70

- Theater de Moed zondag 16 november - 14:00 tot 16:30
met René van Meurs, Thijs van Domburg (beide stand-up comedy) en Moroe
(muziek) inschrijven en verdere infa spnet.nl

- Het Moed Gollege zondag 19 oktober - 14:00

met Henk van Os - Kunsthistoricus Henk van Os geeft een college over
wat kunst heeft betekend voor zijn kijk op de wereld en zijn inzicht in

[stil§n

maatschappel ijke opvatti ngen inschrijven en verdere info spnet.nl


