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Het Soesterkwartier dreigt 's 'avonds €o : ih
het weekend haar busverbinding te 'verliezen.

Onverteerbaar voor vele wijkbewoners. Zt1 vrezen

- dat nog meer bewoners, die afhankelijk zijn van de

. bus, in een isolement raken. Daarom organiseerden
-de Soesterkrartierders op 13 augustus een actie

waarbij tientallen mensen met de bus door de
wijk rijden. Op 11 september organiseren ze een
busrit naar de Provinciale Staten van Utrecht om te
protesteren.

Uiteraard steunt de SP de bewoners in hun strijd
om de bezuinigingen op de buslijn van tafel te
krijgen. Ook het SoesterkwaÉier heeft recht op een
volwaardige busverbinding !

IrlAfll lfilllll§ ilff llt SP!
Hoe is onze partij georganiseerd? Wat staat er in
ons beginselprogramma? Hoe bepalen we onze
standpunten? Wat betekent het om actief te zijn?

1- Deze en vele andere vragen komen aan de orde
bij onze nieuwe scholingsreeks. Ïjdens deze reeks
kan elk lid uitgebreid kennis maken met de partij
en natuurlijk is er ook ruimte voor discussie over
nieuwe ideeën.

De scholingsreeks start eind van dit jaar. Heeft
u interesse en wilt u op de hoogte gehouden over
het exacte startmoment? Laat het weten aan Oane
Sikkema via osikkema@sp.nl
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Vele vrijwilli gers helpen mee om Amersfoort socialer
te maken. Ze bezorgen elke maand uw Tribune,
verspreÍden Ílyers, bellen mee in het belteam of
gaan mee langs de deuren met de klopclub. Zonder
de inzet van onze vrijwilligers zijn we nergens. Als
afsluiter van het iaar én als dank voor ieders inzet
organiseerden we een uitje op de Waterlijn met
een borrel na afloop. Een geslaagde en gezellige

dag. Wlt u ook meehelpen? Neem contact op met
Judith van Zon over de mogelijkheden: Jvzon6l@
omail.com

[GIllllfi
íg september: Algemene Ledenvergadering - De Moed, start 20.00 uur (zie kader)

13 november: Algemene Ledenvergadering - De Moed, start 20'00 uur

Op deze Ledenvergadering kunt u uw stem uitbrengen voor het landeliik partiibestuur. Daarnaast

kiezen we de congresafvaardiging van onze afdeling.

í9 november: Huurdebat in Gemeenteraad
Op initiatief van de SpspreekÍ de gemeenteraad over de behandeling van Amersfooftse huurders.

Waarom wonen er zoveel mensen in ongezonde, slechte huizen? Waarom hebben vele het

gevoel niet serieus genomen te worden. Bent u een huurder of kent u huurders die zich hierin

herkennen? Laat het weten aan Marc Smifs: mic.smits0gmail.cam
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Het hele jaar door is onze afdeling actief. Binnen
en buiten de gemeenteraad. We trekken samen
op met huurders voor genoeg betaalbare
woningen. We doen voorstellen voor goede zorg
voor iedereen. We zetten ons in voor leefbare en
groene wijken. Daar zijn we trots op en dat willen
we aan zoveel mogelijk Amersfootters laten zien.
Daarom starten wij in oktober de verspreiding van
onze afdelingskrant. Hoe meer mensen helpen,
hoe meer Amersfoorters we bereiken. Het kost
ongeveer één tot twee uur en het kan gedaan
worden op het moment dat u het schikt. Wilt u in
uw buurt de krant verspreiden? Het Laat het weten
aan Judith van Zon: Jyzpn6l@,gmail.,qom
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De plannen van het Amersfoortse stadsbestuur om
wijken van het gas af te krijgen gaan Amersfoorters
zoveel geld kosten dat de SP Amersfoort tegen de
plannen heeft gestemd. Een voorstel van de SP
om de overgang naar een gasloos Amersfoort uit te
laten voeren door een gemeentelijk warmtebedrijf
kreeg onvoldoende steun van andere partijen.
'Het af,ruijzen van een gemeentelijk warmtebedrijf
zal Amersfoorters onherroepelijk in de armen
van commerciële monopolisten drijven", zegt SP-
Raadslid Marijke Jongerman, 'en die zullen hun
investeringen met winst terug willen verdienen.
Dat gaat de Amersfoorters veel geld kosten en zal
funest zijn voor het draagvlak.'

Wie denkt dat hij straks gewoon op het gas kan
blijven zitten komt volgens Jongerman bedrogen
uit. 'De hoge ambities van hetAmersfoodse college
betekenen dat uiterlijk 2030 alle wijken van het gas
af moeten zijn. Wie niet mee wil of kan doen aan de
warmtenetten die gaan worden aangelegd zaltegen
die tijd zelf een alternatieve vorm van venruarming
geregeld moeten hebben. Ook dat gaat mensen
veel geld kosten.'

SUGÍlt§: illtES SllGI[lE HUU['
WÍITII]IGEII WIAR BIT lffil|!
Bouw meer sociale huurwoningen in wijken waar
relatief weinig van deze betaalbare woningen
staàn. Een meerderheid van de gemeenteraad
steunde dit voorstel van SP-Raadslid Marc Smits.
'Gemengd bouwen betekent in de praktijk op dit

moment vooral dat er in wijken met veel sociale
huunruoningen minder van deze woningen worden
gebouwd. Maar de andere kant horen we zelden:
meer sociale huurwoningen in wijken waar er
weinig staan. Het is goed nieuws dat de wethouder
Íru aan de slag moet om te zorgen dat juist in deze
wijken meef betaalbare woningen moeten worden
gebouwd.'

Wat de SP betreft wordt de norm voor sociale
huurwoningen sowieso verhoogd naar minimaal
40%. Smits 'De wachtlijsten zijn enorm. Met de

huidige norm zullen die wachtlijsten nauwelijks
korter worden. Amersfoorters die op zoek zijn

naar een woning worden simpelweg in de kou
gezet. Wij blijven knokken om ie zorgen dat de

volkshuisvesting wordt opgebouwd.'
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