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Wie betaalt de rekening van 7 miljoen, die de afgetreden
wethouder Barendregt achter laat? Niet de mensen met
"rijstand! En de mensen die van zorg afhankelijk zijn ook

\-niet. De gemeenteraad heeft afgelopen dinsdag een
SP-motie met die strekking aangenomen. Daar zijn we
blij mee! Natuurlijk is het een schrale troost. We hadden
liever gehad dat de bezuinigingsvoorstellen van een
dikke 20 miljoen er rechtvaardiger uit zagen. Die strijd
voeren we nog. Met elkaar! De SP-fractie heeft destijds
bezuinigingen voorgesteld ter hoogte van 10 miljoen.
Vooral prestigeprojecten en het groene Beekdal moesten
er bij ons aan geloven (toch niet zo gek gezien als je naar
de ontwikkelingen van de laatste week kijkt). Maar zolang
de nieuwe begroting niet is vastgesteld, is er hoop. We
moeten proberen de gemeenteraad te overtuigen van de
rampzalige koers van dit college en dat lukt alleen als de
mensen zelf aan het woord komen. Gemeenteraadsleden
moeten uit hun cocon stappen en horen wat hun keuzes
voor gevolgen hebben voor bijstandsgerechtigden,
gehandicapten en ouderen. Laten we het in hun oren
brullen!

Naast de bezuinigingen maken we ons grote zorgen over
de WSW'ers in onze stad. Dit gemeentebestuur wil alvast
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De SP verspreidt vanaf nu deze kaart, met
als doel de gemeenteraad te bedelven
rnder aansprekende verhalen als protest

Yegen met name bezuinigingen op sociaal
- en welzijnsterrein.
Ouderen en mensen met een laag inkomen
zijn hier het meest de dupe van. Dat mag
niet gebeuren, en dat willen we laten
weten! De kaarten moeten overal komen te
liggen!

Help mee met verspreiden en bel Bets
Beltman via 06 34 í99 366 of mail:
amersfoort@sp.nl

De gamaenta gaat bezuinigen. Onder andere op lvijkcentra,
opénbaar vervoor, bibliotheken, voorrièningén voor sport en
óuderén, Be SP viÍrdt dat èr verkeèrdè kéuzes worden gsmaakt
Bovendien wordt de rèkening te veol eÍl te vaak neergelegd bij
mènscn dia deze rGkening niet horEn tG betalen.
Wí vregen u daa.om: welke beruinigingen treffen u het
meesl? Op de achte*aÍrt van deze kaart kunt u uw verhaal

7 Xwiy. iiet actie6 in de 6tad en op hGt gemeentehuis zullon we
hét collcge en de raad duideliJk maken waar het om gaatl Doat u

mec? Kirk voor vervolgacties in de ksmende Ínranden op onuo site:

beginnen met de grote afbraak. "Dan zijn we de regering
maar vast voor", lijkt wethouder Van 't Erve te denken. De
mensen moeten worden uitgeplaatst. ledereen weet dat het
onmogelijk is om ca. B0% van de mensen die nu beschut
werken op een verantwoorde manier uit te plaatsen. Ook
hier zullen we, zowel binnen als buiten de raad, keihard
aan de bel moeten trekken. lk kom hier zeker gauw op
terug.

Bets Beltman is nu voorzitter van onze afdeling geworden.
Gelukkig blijft ze, samen met mij, in de fractie. Om de taken
goed te verdelen heb ik het fractievoorzitterschap op me
genomen. Journalisten en leden van andere partijen zien
een fractievoorzitter als een soort partijleider. Bij ons werkt
dat niet zo. ln de SP kennen we het belang van de actieve
afdeling. De raadsfractie maakt daar gewoon deel van uit.
Dat houdt me tenminste met beide benen op de grond...

Reacties graag naar ameijer@sp.nl
of bel me op 06-54 28 13 67.

Ad Meijer,
fractievoorzitter SP
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Op zaterdag, 13 augustus, heeft de SPAmersfoort weer met
veel plezier huis aan huis "gebuurt" in het Soesterkwartier,
en het was een groot succes!

Al enkele dagen van te voren hadden we folders verspreidt
in de wijk om te laten weten dat we die zaterdag met een
kraam aanwezig zouden zijn in de buurt, en dat we langs
de deuren zouden gaan om met de bewoners een praatje te
komen maken. Veel mensen waren hierdoor al voorbereid
op het gesprek, en sommige mensen kwamen zelfs al uit
eigen gelegenheid naar de kraam toe.

De opkomst van actieve SP leden was groot, en we hebben
dan ook in twee groepen diverse straten kunnen bestrijken.
Bijzonder positief hierbij was dat een aantal van deze leden
voor het eerst mee liep bij het buurten. We zijn hier zonder
meer erg blij mee!

Dot Hrts0GlAAl
Gemeente Amersfoort besluit te bezuinigen op
alles wat Amersfoort leefbaar maakt. Een groot
deel van de bibliotheken gaan verdwijnen en
buurthuizen moeten gesloten worden, aldus de
gemeente. Aan de andere kant stampt het college
van B&W het ene prestigeproject na het andere uit
de grond. Deze steeds groter wordende tweedeling
tussen arm en rijk, jong en oud en gelovig tegen
ongelovig is belachelijk en volledig onterecht.
Wij moeten samen een vuist maken tegen deze
splitsing van onze samenleving. ROODAmersfoort
doet dit door "Doe effe sociaal" posters te plakken
op opvallende locaties.

Er is toch niemand die denkt dat democratie
gebracht kan worden door bommen, dat studeren
alleen toegankelijk moet zijn voor de rijken of dat
alle moslims terroristen zijn? Door felgekleurde
posters dwars door de stad te plakken, zetten wij
onze vraagtekens bij de tweedeling in Nederlan
Nu is de tijd om aan de bel te trekken en in verzeY
te komen! ROOD Amersfoort zal niet achterover
zitten, maar juist de handen uit de mouwen steken!
Een andere wereld kan!
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De respons van de buurtbewoners was erg goed, metdiverse
bewoners hebben we langdurige gesprekken gevoerd,
en hier en daar werden we zelfs binnen uitgenodigd. We
hebben dan ook de nodige informatie over wat er op dit
moment allemaal speelt in deze wijk weten te verzamelen.

Ook de kraam bij de Emmarlskerk werd goed bezocht.
Sommige mensen vroegen zich af of het al weer
verkiezingstijd was,en men was dan vaak ook verbaasd als
men hoorde dat de SP ook buiten verkiezingstijd naar
mensen toe komt om met hen te praten. v

Omdat het zo goed is bevallen gaan we zeker door op deze
wijze, en in oktober gaan we buurten in een andere wijk. De
exacte datum en plaats zal le z1nertijd op de website van
de SP Amersfoort worden gepubliceerd. Doet u mee?

[GIlilrl
zondag 2 oktober:

maandag 10 oktober:

SPOT
een cultureel, informatief, onderhoudend, prikkelend en vooral
gezellige bijeenkomst voor leden en niet-leden.
14:30 - 17:00, De lnstee, Zuidsingel 45a, Amersfoort

KERNGROEP
20:00 - 22:00, Johanneskerk, Westsingel 30, Amersfoort

Kijk voor de meest actuele activiteiten op de website, of neem contact op!


