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TR I§ GT]IOTS UOON EDHTTII!
DeSP is in hethele land, zoookAmersfoort, steun

aan het zoeken voor een miljonairsbelasting om
op die manier de welvaart eerlijker te verdelen.
Op genoeg.sp.nl kunt u de actie steunen en
zien hoe de SP de mensen die écht te veel
hebben eerlijker wil laten bijdragen aan een
solidaire samenleving. Ook multinationals die, in

tegenstelling tot kleinere bedrijven en de gewone
burgers, geen belasting betalen ontkomen daar
niet langer aan wat de SP betreft.
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Door bezuinigingen op de thuiszorg vanuit

het rijk en de gemeente Amersfoort heeft
thuiszorginstelling TSN aangekondigd dat
in Amersfoort 57 werknemers hun baan
zullen verliezen en dat de lonen van 300
thuiszorgmedewerkers verlaagd zullen
worden. Een tweede ontslagronde is onlangs
aangekondigd. Door de bezuinigingen komen
veelthuiszorgers in financiële problemen, en veel
mensen lijden onder de constante onzekerheid.

Op woensdag 9 september hebben wij, samen
met een groep boze TSN-medewerkers, een
thuiszorgbijeenkomst gehouden in de Moed.
Bij deze inspirerende avond kwam Henk van
Gerven, Tweede Kamerlid en oud-huisarts

Als afdeling zoeken we ook actief steun en
zijn we meerdere avonden en op zaterdagen
langs de deuren geweest. We krijgen heel erg
veel steun en hopen die steun nog verder uit te
breiden, ook in de rest van de stad.
Als u hier enthousiast van wordt en wilt weten
hoe we dit aanpakken, neem dan contact op
met Hugo Kruyt via amersÍoort@sp.nl of 06-
16006391

spreken over de landelijke bezuinigingen. Drie
actievoerders uit Nijmegen die succesvolactie
gevoerd hebben tegen de ontslagen en
loondump vertelden hoe zij succesvol werden.
De avond werd afgesloten met een oproep aan
alle aanwezigen om dinsdag 22 september in de
gemeenteraad hun stem te laten horen.

Kijk voor meer informatie en het laatste
nieuws over de actie op amersfoort.sp.nl. Mocht
je mee willen doen met de acties, of ken of
ben je een thuiszorgmedewerker(s), mail dan
naar amersfoort@sp.nl. Alleen door de krachten
te bundelen kunnen we het tij keren. En kunnen
we ervoorzorgen datdeze bezuinigingen worden
verminderd en de ontslagen en loonkorting
worden tegengegaan!
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ln het zuiden van Amersfoort ligt Nimmerdor.
Een bijzonder bos met vele zeldzame vogels
en dieren. Het bos is een mengelmoes van
boomsoorten en kleine wandelpaadjes. De
gemeente wil de originele lanen herstellen
en de Amerikaanse eik en vogelkers volledig
veruvijderen, maar hiervoor zal het bos op grote
schaal gekapt gaan worden. De wethouder
passeerde de raad met z'rjn plannen en ook
na stevig verzet door raadslid Rob Molenkamp
drukte het College toch door. Het plan was om
alle bomen (minstens de helft van het bos) die
gekaptgaan worden, te besmeren met Roundup.
Chemische troep die zeer slecht is voor mens en
natuur en door de zeer discutabele multinational
Monsanto wordt geproduceerd. De SP fractie
heeft een totaalverbod op het gebruik van dit
middelgeeist.
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XXI Congres
Op 28 novembervindt hetXXt congres plaats. Qp
dit congres hebben we het over de toekomst van
onze partij. We zijn inmiddels leider op links. Wat
moeten we doen om deze positie uit te boury,gn
en de grootste partij van het land te wordeh?
Dit congres bereiden we ook in de afdeling voor
met twee ledenvergaderingen. De stukken voor:
de ledenvergadering vindt u op spnet.nl. Moöht
u vragen hebben kunt u altijd contact opnemen
met Marc Smits via amersfoort@sp.nl of 06 34
76 89 80.

Ledenvergadering
Woensdag 23 september, Ledenvergadering
afdeling Amersfoort. 20.00 uur. Locatie: De
Maed, Snouckaertlaan 70.

Op deze ledenvergadering bespreken We,
voor de eerste keer het Congresstuk. Dit stdk
is opgesteld door de congrescommissie. N'nln

dit stuk wordt de koers en organisatie van de
partij besproken. Daarnaast staat de voordracht
voor het partijbestuur op de agenda. Naar
aanleiCing van de discussie stellen we der
vragen en opmerkingen, die we als afdeling
hebben, vast. Deze vragen en opmerkingen
worden ingebracht op de regioconferentie.: De
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De raad nam de motie aan, maarde wethouder
wilde toch nog even snelgrote hoeveelheden gif
gaan spuiten en smeren. Dinsdag 8 September
in de gemeenteraad heeft hij de raadsleden
willen laten geloven dat het echt niet anders
kan, terwijl Minister Mansveld volgend jaar een
totaalverbod laat ingaan. Niet voor niets, omdat
blijkt dat Roundup grote gevolgen heeft voor
het oppervlaktewater en ons drinkwater. Door
optreden van de SP heeft het college heeft
toegezegd geen Roundup meer te gebruiken
totdat de raad besluit wat er voor alternatieven
ingezet gaan worden. Een ovenruinning van de
SP die vol op de zaak blijft om te zorgen dat het
uitstellen afstellen wordt.

Rob Molenkamp, gemeenteraadslid. \-.

afuaardiging voor de regioconferentie wordt op
"fleze Ledenvergadering gekozen.

pe bat ka ndidaat-voorzitte rs
'Maandag 28 September 2015, 20.0A uur
Debat tussen kandidaat-voorzitters Sharon

.Gersthuizen en Ron Meyer. Locatie: De Moed,
àanmelden via amersfoort@sp.nl (let op, er zijn
slechts beperkt plaatsen beschikbaar, reserve€
tijdis!)

Ledenvergadering
Woensdag 11 november, Ledenvergadering
afdeling Amersfoort. 20.0A uur. Locatie: De
ANBO, Nieuwstraat 10.

Naar aanleiding van de opmerkingen die zijn
=pinnengekomen en de discussies die zrjn

ffievoerd op de eerdere ledenvergadering en
tugioconferentie is er een gewijzigd congresstuk.
'Oit nieuwe congresstuk bespreken we. lndien
nodig zullen we moties en amendementen
indienen. Daar wordt over gestemd op het
oongres. Op deze ledenvergadering kíezen we
ook de afuaardiging voor het congres.


