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Afgelopen periode is er een vluchtelingenstroom
op gang gekomen. Vluchtelingen die proberen
te ontsnappen aan de gruwelijke oorlogen en
menselijk leed. We moeten de landen in de
regio, die miljoenen vluchtelingen opvangen,
helpen. Tegelijkertijd zitten die opvangcentra
overvol en dus vluchten mensen naar Europa.
Een snelle en makkel'rjke oplossing voor het
grote aantal vluchtelingen dat nu naar Europa
komt is er niet. We kunnen dit probleem dus
niet oplossen zonder bereid te zijn ook ons deel
voor onze rekening te nemen en mensen hier
op te vangen. Tegelijkertijd mogen we ook niet
wegkijken van de vragen die mensen hebben
over wat de nieuwe toestroom van vluchtelingen
voor ons eigen land en voor onze stad betekent.

Dinsdagavond 6 oktober sprak de
gemeenteraad over de plannen van het college
om in Amersfoort in totaal'2000 vluchtelingen
op te vangen. Zonder buurtbewoners erbij te
betrekken en de voorzieningen voldoende
aan te passen moest de raad op voorhand
akkoord gaan met 2 tot 3 locaties voor de
noodopvang van 1000 vluchtelingen. Ook werd
instemming gevraagd voor de ontwikkeling van
een tweede Asielzoekerscentrum voor 600-
1000 vluchtelingen. Buiten het al bestaande
asielzoekerscentrum (AZC) aan de Barchman
Wuytiers-laan bij dierenpark Amersfoort.

Voor de SP is het van het grootste belang dat
buurtbewoners van eventuele opvanglocaties
vooraf intensief bij de opvang betrokken worden.
Hun gerechtvaardigde vragen en wensen
moeten door de lokale politiek serieus worden
behandeld. De gemeente moet de bewoners
tijdig en vooraf intensief bij de plannen betrekken
en voldoende aan hun verlangens tegemoet

komen. Alleen dan kan de noodzakelijke
solidariteit worden georganiseerd. Daarvan
is in Amersfoort nu onvoldoende sprake. Ook
mag de huisvesting van vluchtelingen met een
verblijfsvergunning niet leiden tot achterstelling
van inwoners die al 8 jaar op een betaalbare
huunnroning wachten. De voorstellen van het
college voldeden niet aan deze elementaire
basisvoonrvaarden. Daarom heeft de SP-fractie
deze voorstellen niet gesteund.

ln onze stad wachten mensen I jaar op een
sociale huuruvoning. De totale voorraad sociale
huurwoningen is de afgelopen jaren met
honderden gedaald door sloop en verkoop.
Zolang de SP in Amersfoort actief is voert zij
strijd tegen dit afbraakbeleid. Vluchtelingen
die een verblijfsvergunning hebben gekregen
moeten van het Rijk door de gemeente worden
gehuisvest. Op dit moment laat de gemeente
niet zien dat Amersfoort zich voldoende wil
inzetten om iedereen die aan de voorwaarden
voldoet - vluchtelingen en inwoners- goed
onder te brengen in sociale huunuoningen.
Daarom is deze situatie voor de SP aanleiding
om in Amersfoort een complete sociale omslag
te eisen. Er moet nu juist veel meer worden
geïnvesteerd in sociale huunrvoningen, zorg
en wijkvoorzieningen om de opvang van
vluchtelingen goed te regelen.
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de thuiszor'§. naaróm k*àmen ze dinsdagavond

22 September naar het stadhuis om hun eisen

te overhandigen. De medewerkers willen dat de

wethouder respect toont voor het werk dat ze

doen. Daarbij hoort dat de gemeente genoeg

geld voor goede thuiszorg vrijmaakt. Een van

àe TSN-Medewerkers die in actie komt is Nanda

Jonkman. Zi! riep de wethouder op in te grijpen:

'Na 1 5 jaar werken in de thuiszorg voel ik me echt

geschoffeerd door deze bezuinigingen' lk krijg

ineens veel minder geld, en ik moet zwaarder

werk doen in minder tijd.'
De SP Amersfoort ondersteunt de actie' SP-

Fractievoorzitter Ad Meijer: 'De wethouder moet
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de prtÍblemen, die"'Le zelf mede ve

heeft, oplossen. Amersfoort zegt een stad met

een hartte zijn. Daar hoort bijdatwe genoeg geld

voor goede thuiszorg betalen.' De coalitiepartijen
WO, OOO en ChristenUnie waren niet aanwezig

bijde Raadsvergadering. Zij lieten bijmonde van

de PvdA-fractievoorzitter schaamteloos weten

dat zij niet over de problemen in de thuiszorg
gaan.

De thuiszorgmedewerkers laten het er niet

bij zitten en gaan door met hun actie. Wil je

meehelpen met deze actie, of wil je op de

hoogte gehouden worden? Stuur dan een mail

naar amersfoort@sP.nl
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31 oktober debat in de Moed: "Red d§- ""
Wetenschap" 11.00-1 3.00 uur.

De onafhankelijkheid van de wetenschap staat

onder druk. ln De Moed gaan uitgesproken

wetenschappers in debat over hoe we kunnen

zorgen dat de ruimte voor onafhankelijk;
fundamenteel onderzoek kan worden vergroot

en de wetenschap onaffrankelijker wordt.

Onder leiding van Jan Marijnissen gaan André

Klukhuhn, Jacques Thomassen, Ewald Engelen

en lvan Wolffers in debat.

Het debat is openbaar. Toegang is gratis.

Aanmelden via: SPnet.nl

1í NovemberAlgemene Ledenvergadering' -
De ANBO, Nieuwstraat í0. Start 20.00 uur'

-Tweede 
ledenvergadering ter voorbereiding

van het congres. Op 28 november vindt het XXI

,,,,,,:.$ongres plaats. Op dit congres bespreken we

àe toekomst van de partij. Na een succesvolle

eerste ledenvergadering op 23 september

rw,indt op woensdag 11 november de tweede

iedenvergadering plaats. Naar aanleiding van

de opmerkingen die zlin binnengekomen en

de discussies die zijn gevoerd op de eerdere

ledenvergadering en regioconferentie is er een

gewijzigd congresstuk. Dit nieuwe congresstuk

bespreken we. lndien nodig zullen we moties en

amendementen indienen. Daarwordt over gestemd

op het congres. Op deze ledenvergadering kiezen

we ook de afuaardiging voor het congres'
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