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Wie de lokale media de afgelopen tijd een beetje gevolgd
heeft, kan het niet zijn ontgaan dat de SP Amersfoort
een actieve woongroep heeft. Veel huurders bleken
geen huurverhogingsbrief van de Alliantie te hebben
ontvangen, en in eerste instantie nam de Alliantie
mensen die hierover klaagden niet erg serieus. Met

\-behulp van spreekuren voor huurders die bezwaar
wilden indienen en door middel van het actief opzoeken
van de media, heeft de woongroep weten te voorkomen
dat deAlliantie hier mee weg kwam. lnmiddels heeft ook
de VHB (Vereniging Huurders Belangen) haar tanden
laten zien en eist zij net als de SP dat de Alliantie deze
huurders uitstel van de huurverhoging geeft. De SP
heeft publiekelijk laten weten blij te zijn met deze stap
van de VHB.

Daarnaast heeft de woongroep nog diverse andere
acties lopen. Het blijkt dat huurders ons steeds vaker
weten te vinden dankzij de media aandacht van de
laatste tijd. Voor iowel huurders als de SP is dit een
win-win situatie. Onze woongroep biedt de huurders
ondersteuning bij hun problemen, die zij helaas niet
altijd vinden bij hun eigen huurderscommissies. En de
SP weet zo beter wat er speelt in Amersfoort en kan
vervolgens actie ondernemen wanneer er misstanden
worden ontdekt.

Wilje ook meedoen met de woongroep? Meld je dan
aan via amersfoort@sp.nl
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Het politieke seizoen is weer begonnen na een hete
zomer. De zorggroep heeft inmiddels zijn eerste
vergadering achter de rug. Binnen de zorg staan
ingrijpende veranderingen op stapel. En laten we
eerlijk zijn. Het zijn gewoon ordinaire bezuinigingen
van Rutte ll. Ook in Amersfoort!

De zorggroep probeert het bestuur en de fractie bij te
staan bij acties tegen deze plannen, zowel lokaal als
nationaal. We bezoeken o.a. mensen die getroffen
door de bezuinigingen en proberen niet voor, maar
met hen de strijd aan te gaan. Heb je zin om mee te
strijden? Neem gerust contact met me op voor meer
informatiel

Robin van der Toorn (coördinator zorggroep)
ï 06-5756565644
E: robinvandertoorn@hotmail. com
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ïientallen organisaties hebben onder het kopje "Stop de bezuinigen" het
initiatief genomen om op 21 september om 13 uur samen te komen op het
Beursplein in Amsterdam. Daarmee willen zij laten zien dat het anders kan en
anders moet. Dat is heel waardevol. Hoop, verandering en optimisme is wat we
nodig hebben om een einde te maken aan het cynisme. De SP roept dan ook
zoveel mogelijk mensen op om aanwezig te zijn bij dit protest.

De SP Amersfoort gaat via flyers mensen oproepen om ook naar dit protest te
komen. Wilje hierbij meehelpen? Neem dan zo snel mogelijk contact op met
amersfoort@sp.nl

Voor meer informatie over de bijeenkomst, zie www.stopbezuinigingen.nl
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Sinds kort organiseert de SPAmersfoort op elke eerste

donderdag van de maand een inloopavond' OP 5

septembeiwas de tweede editie, en deze werd bezocht

door diverse actieve SP'ers. Sommigen maakten

van de gelegenheid gebruik om gezamenlijk nog wat

SP klusjes uit te voeren, maar de meerderheid zocht

vanwege het mooie weer al snel de binnenplaats op,

waar het nog lang gezellig is gebleven.

We kunnen dan ook niet anders concluderen dan dat

deze tweede inloopavond een groot succes was' Wel

zouden we graag wat meer nieuwe gezichten zien'

Zou jewel eéns wat actiever willen worden als SP lid?

Dan is deze inloopavond een leuke manier om eens

kennis te komen maken met ons, er zijn altijd wel

actieve SP'ers aanwezig die je kunnen vertellen wat er

allemaal mogelijk is. Ook niet-leden die wel eens meer

willen weten over de SP of een probleem te melden

hebben zijn van harte welkom.

De inloopavond is elke eerste donderdag van de maand

(eerstvoigende op 3 oktober) aan de Nieuwstraat 10 te
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Op dit moment hebben wijte kampen met een tekort

aan Tribune bezorgers, en we zijn daarom met spoed

op zoek naar leden die ons hierb'rjwillen helpen in de

volgende buurten:

Soesterkwartier - Bomenbuurt
Soesterkwartier - Bloemenbuurt
Soesterkwartier - Omgeving Station
Eemplein/Gildekwartier/De Koppel
RandenbroeklSchuilenburg

Daarnaast komt binnenkort de nieuwe Ouderen NU

krant uit. Ook hiervoor zijn wij op zoek naar mensen

die deze willen bezorgen in vezorgings-tehuizen
en seniorenwoningen. ln veel gevallen gaat het om

hoogbouw en kost het bezorgen van de Ouderen NU

krant dus relatief weinig tijd.

Aanmelden kan bij Marijke Jongerman,
tel: 06-38914880
of ma i I naar: mar'tj ke.jongerman @tomaatnet' n I

Amersfoort, vanaf 19:30 gaan de deuren open' ffisffe vergwql(Ë
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Donderdag 26 sePtember:

Donderdag 3 oktober:

Woensdag I oktober:

Algemene Ledenvergadering

Maandelijkse inloopavond van de SP

voor leden- en niet-leden.

Algemene ledenvergadering
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Alle geplande bijeenkomsten vinden plaats in het pand van de ouderenbond:
Nieuwstraat 10 (binnenstad), aanvang: í9:30


