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De SP Amersfoort is volop in beweging. Dat is nodig ook. De werkloosheid is nog
sÍeeds veel te hoog, de armoede in ons land bl'tjft toenemen en grote groepen
mensen weten niet hoe ze de maand door moeten komen. ln Amersfoort zullen
mensen de komende tijd de gevolgen merken van de botte bezuinigingen op
de zorg. Duizenden mensen zullen (een fors gedeelte) van hun zorg kwijt raken
en werknemers hun baan. Zowel het kabinet als het AmersfoorÍse college doen
hier niets aan. Sterker nog, ze k$ken weg en maken de problemen nog groter.
Daor heel de stad staan wij zij aan zij met de mensen die opkomen voor hun
rechten en opkomen voor een sociale stad. ln dit inlegvel ziet u al een aantal
voorbeelden van plekken in de stad waar we samen met bewoners in actie
zijn gekomen. Daar gaan wij ook na de zomeruakantie keihard mee door. wij
ziin klaar om te laten zien dat de verandering, die zo hard nodig is, uiteindetijk
alleen van de SP zal komen.

Marc SmiÍs, Voorzitter SP Amersfoort

PS. Wilt u zich ook inzetten voor een sociale stad? Neem dan vooral contact
met mij op: amersfoort@sp.nl of 06 34 76 Bg 80
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Er is veel onrust geweest in het buurtje Jeruzalem
in de wijk de Koppel. Woningbouwvereniging de
Alliantie heeft meerdere malen gedreigd met het
slopen van de karakteristieke woningen in deze
buurt. Tot nu toe hebben de bewoners met behulp
van de SP Amersfoort succesvol actiegevoerd
tegen deze plannen.
Momenteel werkt de Alliantie aan een
"toekomstvisie" voor de buurt, en geeft aan
de bewoners hierin te willen betrekken. Begin
september zijn een groep SP'ers met leden van de
bewonerscommissie langs de deuren gegaan met
een enquete, zodat we in ieder geval weten wat
de bewoners echt willen. En over het algemeen
willen de bewoners goede renovatie en reparatie
van hun woningen, in plaats van slopen.

Nu de gemeenteraad heeft ingestemd met verdere
verslechteringen van de thuis- en jeugdzorg zal
de SP-raadsfractie alles op alles zetten om de
gevolgen voor heel veelAmersfoorters de komende
maanden zichtbaar te maken. Daarnaast wordt
er doorgegaan met onderzoek naar de praktijken
van een aantal re-integratiebedrijven, waar in de
lokale pers al veel over is geschreven. Omdat
de positie van heel veel mensen in de sociale
werkvoorziening de komende jaren op het spel
staat wil de SP-raadsfractie zeker weten dat iedere
euro bijAmfors goed besteed wordt. Aanwijzingen
van afkoopsommen en gouden handdrukken wil
de fractie tot de bodem uitzoeken.



Actie tegen ueilÍante huuruerh0ging in Banilen[roe[ Iuid
Met behulp van de SP Amersfoort hebben de
bewoners van de nieuwbouww'rjk Randenbroek
Zuid zich verenigd om een einde te maken
aan de verplichte huur van een peperdure
parkeerplek. De bewoners hebben gezamenlijk
een brief gestuurd naar de Alliantie. Ze eisen
excuses voor de manier waarop de corporatie
hen vorig jaar onder druk heeft gezet en
willen de mogelijkheid om de huur van de
parkeerplaats op te zeggen.

Bij het ondertekenen van het huurcontract in 2013
kregen de bewoners een onaangename verrassing.
Drie dagen voor het ondertekenen verplichtte de
Alliantie de bewoners om een parkeerplaats te
huren voor €37,50 per maand. Als de bewoners
hier niet mee akkoord gingen, kregen de bewoners
geen sleutel van hun huis.

Veel bewoners hadden hun v-orige huurcontract al

hebben helemaal geen auto, en moeten nu toch
€450,- per jaar betalen voor een stukje grond waar
ze niks mee kunnen. Dit bedrag wordt gezien als
een verkapte huurverhoging.

Enkele bewoners hebben het afgelopen jaar

absurd hoge huur van hun parkeerplaats. De .'
Alliantie wuifde hen weg met het advies om de ,'

parkeerplaats te verhuren aan andere bewoners, ,,

terwijl door het overschot aan parkeerplaatsen er ;
hier helemaal geen vraag naar is. 

::,

"Wij zijn vooral boos over de machtsmisbruik van ï.

de Alliantie. Bewoners die in opstand kwamen .

tegen de Alliantie werden van het kastje naar de :

muur gestuurd. Nu heeft de buurt zich verenigd 'i

en zal de Allíantie ons serieus moeten nemen. Als --:
ze niet naar ons luisteren, zullen we overgaan tot ,l

ac!ie'l, aldU§:€irï Mac Donald, een van de leden ,'
om
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verkiezingen. Niet alleen is een sterke SP nodig voor eèn sociaal Utrecht, ook
is dit de kans voor mensen om zich uit te spreken tegen dit kabinet. Houdt de
gedoogconstructie in de Eerste Kamer itanO of sturen we het kabinet naar huis?

oaàrom àrganiseren *à op I oktober een Algemene Làenvergadering. l-4àens
deze ledenvergadering zullen we het verkiezingsprogràmma en de kandidatànfijst
bespreken Ook worden óp deze avond de afgevaardigdèn van de afdeling voor
de regiO nferentÍe..o,p,,,1,,,novemh,eÈ.§ékozen., De àvond,,..§tart om 20.00 uur in de
Moed,.:aan de ,SnoeÈ:kacrtlaàn l0. r:t{.et,eo,nceptprogramma en kandidàtentijst zijn
vanaf 22 september te downloaden via wwwspnet.nl
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