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Wanneer u dit leest is er nog iets rneer dan een week te
gaan tot de verkiezingen, die dit keer spannender zijn
dan ooit te voren. De SP maakt een serieuze kans om
dit keer de grootste partij te worden. Die kans moeten
we niet laten schieten, en daarom willen wij al onze
leden oproepen om in deze laatste week te helpen en
"?s op alles te zetten om van de SP de grootste partij

Van Nederland te maken.

ln de laatste week gaan wij proberen zoveel mogelijk
inwoners van Amersfoort persoonlijk te bereiken. Uit
onze gesprekken op straat blijkt dat veel mensen
teleurgesteld zijn in de politiek, met als gevolg dat
zij vaak niet eens de moeite nemen om te gaan
stemmen. Maar dit werkt in het voordeel van Rutte,
want uit onderzoek is gebleken dat de achterban van
de WD getrouwer stemt dan onze eigen achterban.
Daarom moeten we die mensen die zo teleurgesteld
zijn nieuw vertrouwen bieden, zodat ook zij straks op
12 september naar de stembus gaan en misschien wel
het verschil gaan maken.

Hiervoor hebben wij uw hulp nodig, want met hoe meer

mensen wij een wijk in kunnen trekken, hoe meer
mensen wij kunnen bereiken. We gaan folderen op
straat en we gaan langs de huizen orn mensen een
verkiezingsfolder aan te bieden en ze te vragen of ze
wel gaan stemmen op 12 september en we gaan met
ze het gesprek aan als blijkt dat zij niet willen gaan
stemmen of meer willen weten over de SP en haar
standpunten.

Ook als u llever een rol iets meer op de achtergrond
wilt spelen kunnen wij uw hulp gebruikenl We zoeken
nog steeds folderaars om verkiezingskranten huis-
aan-huis te verspreiden (in de brievenbus, zonder aan
te bellen)" Met nanre in de omliggende plaatsen zoals
Nijkerk, Hoevelaken, Bunschoten, etc. kunnen wij uw
hulp bij de verspreiding van onze folders zeer goed
gebruiken. Ovenrveeg eventueel ook om rnensen uit
uw kennissenkring die sympthatiek staan tegenover
de SP te vragen, onze actievelingen hoeven echt niet
per se lid te zijn van de SP. Alle hulp is welkoml

Daarom vragen wij u, doe mee en help de SP aan de
overwinning! Nu is het tijd voor een sociaal Nederland,
nu is het tijd voor de SP! Maar daar hebben wij uw
hutp wel bij nodig!
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pln se$tsrïhei1s* e*n uerkieui*$sdebat in Theatèr Ob éIie
Vrouw, spèciaat voor de zwevende kiezer. De dèelnemende
partijen zi.ln \A/D, PvdA, CDA, SR O06, Groenlinks en Christe-

Elke partij stuurt een kandidaat Kamerlid, voor de SP is dit Ni-

cöle.v :Gënnert. He!..dëbà!'gaàt öuef fö§*;,$roene),econo-,
mià àn de verzorgingsstaat. Daarbij is de centrale vraag: welke
invloed hebben iànoèliiL* keuzes op onze stad en iegio? Wat
gaan àór* kandidaten-voor ons doen in Óen Haag?
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geving die geïnteresseerd zijn in politiek, maar nog niet weten
wat ze moeten stemmen. tedereen is welkom om ig:00 in hét
care vàn het iheater, *r*, bezoekers iÀiormatie van de zeven
deelnemende partijen kunnen vinde-n. Het debat zelf.begint om

20:0o in Ae srote iààli,Resgr$§er eÍ*àal'uW vrijkaart{*n},bjide
lq&§§a Van.:Be-,Liev* VÍouw. §33- ,??§§§§, ' ',.,':':":.:"' :::



u,
í,rn

II'
tg
Èu,

§p tlt ffi nt0tnil§, ttlt IE8Iil uoffi [ttIER§]00Rr!

De laatste jaren is de neoliberale storm fors in Amersfooft tekeer gegaan. Royaal is er in
prestigeprojecten geïnvesteerd, terwijl de gemeente zich steeds verder terugtrekt uit alles wat
met sociale zekerheid en zorg te maken heeft" De coalitie in onze stad verschuilt zich vaak
achter de rijksoverheid. "We moeten wel"", hoor je dan.

Allereerst zijn het natuurlijk politieke keuzes die bepalen hoe je de gevolgen van teruglopende
inkomsten opvangt. Wie krijgt de rekening en wie niet. Ook ben ik er van overtuigd dat zeker
een belangrijk deel van deze coalitie de huidige regeringspolitiek wel best vindt. Vdie zegt dat
hij "moet" bezuinigen verwacht niet dat hij uitgebreid moet discussiëren over nut en noodzaak.
Dan hoef je niet zo met de billen bloot tegenover ouderen, werklozen, gehandicapten,
wsw'ers en ouders die van leerlingenvervoer afhangen. Als de media anderhalf jaar lang
iedere dag melding maken van door de regering opgelegde bezuinigingen gaan mensen
misschien denken dan zo'n gemeentebestuur er ook niet veel aan kan doen. Een makkelijke
weg die de eigen verantwoordelijkheid van de Amersfoortse coalitie wil verdoezelen. Alsof je
niet juist in zware tijden solidariteit voorop moet stellen!

Feit is dat de gemeentelijke inkomsten inderdaad fors minder zijn geworden. De -lRijksb'rjdragen aan het gemeentefonds (een belangrijke inkomstenbron voor gemeenten) zijn
verlaagd, in eerste instantie om met dat geld de banken te redden. Daarnaast kwam Den
Haag onder meer met een versie van de Wet Werken Naar Vermogen waar de honden geen
brood van lusten en is de zogenaamde "kanteling" in de WMO ingevoerd. Regelingen die de
uitvoering voor een groot deel bij de gemeente neerleggen, maar met te weinig middelen om
mensen de behandeling te geven die ze nodig hebben. Een groot onrecht waar de mensen
met bijstand, de werkers bijAmfors en zorgbehoevenden (bijvoorbeeld met scootmobielen
enlof thuiszorg) nu de bittere prijs voor betalen. Hoe de rest van het bezuinigingsbeleid het
vertrouwen in de economie - ook in Amersfoort - ondermijnt ervaart u elke dag.

Met een andere lastenverdeling (minder bureaucratie, minder geldverslindende marktwerking,
géén JSF en een beter renderende economie) zal een regering met de SP belangrijke
wijzigingen aanbrengen. Sociale zekerheid en zorg krijgen weer de plaats die ze verdienen.
De SP zal nooit een wet als de ingediende Wet Werken Naar Vermogen steunen en een
minister Leyten zal pal staan voor een sociale WMO, die thuiszorg weer menselijk maakt en
voorzieningen weer betaalbaar. Dat zou een flinke steun in de rug zijn voorAmersfoortse \ '

SP'ers, want de huidige coalitiepartijen kunnen zich dan niet meer verschuilen achter de
Haagsche bezuinigingsmachine en kan het weer gaan over wat mensen nodig hebben.

De bereidheid van andere partijen om de §P een plek in de regering te gunnen is niet groot.
Alleen een fantastische verkiezingsuitslag kan dat afdwingen. Dat is nu mogelijk, maar Emile
kan dat echt allemaal niet alleen, ondanks zijn grote talenten. U en ik zijn daarbij nodig. Geef
u daarom op en doe mee in deze campagne. Ook voorAmersfoort!

Ad Meijer,
Fractievoorzitter SP

Woensdag 5 september:

Woensdag 12 september:

Verkiezingsdebat
Aanvang: 20:00, Theater de Lieve Vrouw (zie voozijde)

Verkiezingsavond SP {uitslagen}
Aanvang: 21:00, SP pand Cartesiusstraat24
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