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De SP vindt het belangrijk dat de zorg
betaalbaar is voor iedereen. Daarom
werd in het voorjaar van 2016 door de
landelijke SP het plan gelanceerd voor
een Nationaal ZorgFonds, zónder eigen
risico. Dit Nationaal ZorgFonds moet in
de plaats komen van de huidige commerciële zorgverzekeraars met hun
geldverslindende reclamecampagnes en
bureaucratie. Op dit moment verdienen
de zorgverzekeraars miljarden euro’s
aan zieke mensen. Dat moet anders.
Aan de marketing van zorgverzekeraars
en het jaarlijkse overstapcircus worden
miljarden verspild. De kwaliteit gaat omlaag,
terwijl de kosten juist omhoog gaan. Een
schandalige situatie! Daarom zegt de SP:
schaf de huidige zorgverzekeraars af en
zet één Nationaal ZorgFonds op. Zonder
onnodige bureaucratie en geldverslindende
concurrentie. Ook het eigen risico schaffen
wij af, want dat is een boete op ziek zijn –

een boete die inmiddels is opgelopen tot 385
euro per jaar. Niemand gaat immers voor
zijn plezier naar de dokter.

VEEL STEUN VOOR
NATIONAAL ZORGFONDS
Ook de SP in Amstelveen voert actie voor
het Nationaal ZorgFonds. Zo zijn we de
afgelopen zomer en herfst in heel Amstelveen te vinden geweest om aan mensen
te vragen wat zij vinden van het plan. De
reacties waren vrijwel allemaal positief. Op
de goed bezochte informatieavond op 1 juli
2016 vertelden een fysiotherapeut en een
radioloog over de muur van bureaucratie
waar ze tegenaan lopen in het huidige zorgstelsel. ‘Het moet écht anders in de zorg’, zo
benadrukten zij. Veel Amstelveners kregen
de SP-informatiekrant over het Nationaal
ZorgFonds bij hun thuis in de bus. De steunbetuigingen stroomden binnen! Momenteel
hebben we in de regio Amstelland ruim
1.100 steunbetuigingen ontvangen. Lande-

lijk staat de teller op zo’n 250.000! Dat lijkt
veel, maar het kan beter. Nog geen steun
betuigd? Ga dan naar:
www.nationaalzorgfonds.nl •

SAMEN STRIJDEN VOOR FATSOENLIJK ONDERHOUD WONINGEN
Mensen betalen al jaren huurverhogingen terwijl hun woning slecht of
zelfs niet wordt onderhouden. Ook in
Amstelveen zijn wij daarmee aan de slag
gegaan. Bijvoorbeeld in de van Heuven
Goedhartlaan, waar de gezamenlijke
bewonerscommissies de handen ineen
geslagen hebben en met onze steun
naar woningcorporatie Eigen Haard en
de gemeenteraad zijn met hun verhaal.
Een verhaal over jaarlijkse huurverhogingen, al 10 jaar lang, maar geen enkel
onderhoud door Eigen Haard.
Eigen Haard heeft daarop aangegeven
wel wat te willen ‘verbeteren’ aan de flats,
maar daar staat dan weer een huurverhoging tegenover. De bewoners vragen zich
af, samen met ons, waarvoor die eerdere

huurverhogingen dan waren... De SP heeft
besloten om de bewoners ook in de gemeenteraad te ondersteunen. Bij de bespreking
van het gemeentelijke woonbeleid hebben
we een motie ingediend om het achterstallig
onderhoud aan te pakken en dit onderdeel
te maken van de prestatieafspraken tussen
Eigen Haard en de gemeente. Deze motie is

unaniem door de gemeenteraad aangenomen. Het achterstallige onderhoud van de
flats wordt nu eindelijk aangepakt. De van
Heuven Goedhartlaan staat nu zowel bij de
gemeente als bij Eigen Haard op de kaart! In
2017 zal de SP dit proces kritisch blijven volgen om te kijken of de gedane toezeggingen
ook daadwerkelijk uitgevoerd worden. •

SLOPEN? BEZOPEN!
OP DE BRES VOOR
WONINGEN IN AALSMEER
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De SP in Aalsmeer-Kudelstaart heeft
het afgelopen jaar actie gevoerd tegen de sloop van de woningen aan de
Spoorlaan. Volgens woningcorporatie
Eigen Haard, die voor deze sloop is,
zijn de woningen niet meer van deze
tijd: ze zouden te slecht geïsoleerd zijn,
brandgevaarlijk en bovendien te klein.
De woningen zouden ook last van vocht
en schimmel hebben. De bewoners zelf
denken daar echter heel anders over:
zij zijn massaal tegen de sloop. De SP
ondersteunt hun protest.

KLACHTEN OVER HET
GEMEENTELIJKE WMO-LOKET?
MELD HET DE SP!
De Wet Maatschappelijk Ondersteuning
(WMO) is bedoeld om mensen die hulpvragen hebben op het gebied van zorg, huisvesting en schulden van dienst te zijn. Voor
het aanvragen van een WMO-voorziening
kunnen mensen terecht bij het gemeentelijke WMO-loket. Maar helaas is er nogal wat
mis met de dienstverlening bij dit loket. Dat
bleek al in 2014 toen de SP Amstelveen een
zwartboek samenstelde met tal van klachten

over hetWMO-loket. Ook deden we aanbevelingen voor hoe de dienstverlening beter
kan. Het gemeentebestuur heeft daarop toegezegd verbeteringen te zullen doorvoeren.
Maar ook nu bereiken ons weer klachten
over falende dienstverlening! In 2017 willen
we daarom verder gaan met onze inventarisatie van de problemen bij het WMO-loket.
Als u uw ervaringen met ons wilt delen, dan
kunt u mailen naar: amstelveen@sp.nl. •

Bij de laatste enquête die de SP onder de
bewoners hield, gaf men gemiddeld een 8,3
voor het wonen in deze woningen! Eigen
Haard heeft echter niets met de uitkomst
van deze enquête gedaan. Vocht en schimmel komt slechts bij een klein aantal woningen voor, maar dit probleem kan door betere
isolatie gemakkelijk verholpen worden.
Samen met de bewoners heeft de SP in de
hele straat 89 handtekeningen opgehaald
tegen de sloop. De petitie met het verzoek
om de woningen te behouden en de status
van Beschermd Dorpsgezicht te geven is
aan de gemeenteraad aangeboden. De SP
in Aalsmeer-Kudelstaart roept Eigen Haard
op na de valse start opnieuw te beginnen,
sámen met de bewoners. De SP eist van de
verantwoordelijke wethouder(s) en de fracties van de gemeenteraad van Aalsmeer de
bewoners te steunen en niet in te stemmen
met de sloop van de woningen. •

DE BRANDWEER IN ACTIE
Nu kunnen brandweerlieden nog tussen
hun 55ste en 59ste met pensioen, afhankelijk van het aantal dienstjaren. De overheid
wil echter dat brandweerlieden straks pas op
hun 62ste met pensioen kunnen. Maar dat
is volgens de brandweerlieden zelf, en ook
volgens de SP, onverantwoord. Het beroep
van brandweerman/-vrouw vergt namelijk
een zeer grote inspanning, zowel lichamelijk
als geestelijk. Brandweerlieden hebben te
maken met zeer zware werkkleding, zware
fysieke inspanningen, blootstelling aan extreme temperaturen en soms veel menselijk
leed. Bij de brandweer ben je dan ook sneller
‘opgebrand’ dan in andere beroepen.

ACTIEVOEREN LOONT!

De brandweer in Amstelveen voerde dit jaar, gesteund door de SP, actie voor een
betere CAO en pensioensregeling. Ondanks eerdere toezeggingen werd er toch
gerommeld aan de pensioenleeftijd. Om aandacht te vragen voor hun strijd togen
zo’n 300 brandweerlieden op 15 juni 2016 naar het gemeentehuis, waar zij tijdens
de raadsvergadering actievoerden en hun eisen toelichtten.

De SP Amstelveen bracht een bezoek aan de
brandweer, om ze een hart onder de riem te
steken met een taart en een grote fruitmand. Het fruit was een gift van een lokale
middenstander. Een sympathiek gebaar van
een betrokken ondernemer. De SP Amstelveen heeft op de kazerne gesproken met de
brandweerlieden en gehoord wat hen dwars
zit. In oktober besloot de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten, de werkgever van
de brandweerlieden, onder de druk van de
acties alsnog af te zien van de pensioeneis.
Zo zie je maar weer: actievoeren loont! •

‘SAMEN LOSSEN WE HET OP!’
DE SP-HULPDIENST IN AMSTELVEEN IS ER VOOR IEDEREEN
veel kennis van zaken en weten we goed
hoe de hazen in de gemeente lopen. Dat wij
deze hulp aan mensen kunnen bieden is
geweldig! Het is heel mooi om op deze wijze
iets voor een ander te kunnen doen, hoewel
het soms ook heel aangrijpend is wat je
hoort. Sommige mensen komen door allerlei
onvoorziene omstandigheden in de meest
schrijnende situaties terecht. Gelukkig zijn
mijn collega’s van de Hulpdienst er dan om
mij weer even met beide benen op de grond
te zetten. Samen lossen we het op!’ •

Het gaat goed in Amstelveen. Maar niet iedereen profiteert hiervan. Bij de Hulpdienst
van de SP Amstelveen kun je terecht voor
hulp bij of informatie over het aanvragen van
uitkeringen, toeslagen, bijzondere bijstand
en huishoudelijke hulp voor chronische
zieken. Ook wie problemen heeft met de
werkgever, verhuurder of verzekeraar kan bij
de SP-Hulpdienst terecht voor een helpende
hand. Schroom niet om contact met ons op
te nemen! Als we niet direct aan uw hulpvraag kunnen voldoen, dan denken wij altijd
met u mee over welke instantie u wel verder
kan helpen. De SP-Hulpdienst is gratis en
voor iedereen.
De SP-Hulpdienst wordt draaiende gehouden door vrijwilligers. Een van hen is Marco:
‘Ik ben nu enkele jaren actief voor de Hulpdienst en put veel energie uit de ervaring dat
een probleem waar iemand in verstrikt kan
zitten vaak met een kleine inspanning van
onze kant opgelost kan worden. Of je kunt

Meer weten over de Hulpdienst van
de SP Amstelveen? Kijk op:
www.amstelveen.sp.nl/hulpdienst

iemand in de goede richting wijzen, waardoor hij of zij weer verder kan. Soms heb je
maar een heel klein radertje nodig om een
groter geheel in werking te zetten. Door de
jarenlange ervaring hebben wij inmiddels

U kunt ook een mail met
uw hulpvraag sturen naar:
hulpdienstamstelveen@sp.nl

DOET U MEE?
In deze krant heeft u kunnen lezen wat mijn partijgenoten in Amstelveen doen voor een sociale
gemeente. Met optimisme en strijdbaarheid laten wij zien dat de SP er voor u is. Op straat en in de buurt.
Er zijn veel redenen om lid te worden van de SP, maar er zijn er twee die ik nu wil benadrukken.
De meeste partijen zoeken u alleen maar op als er verkiezingen aan komen. De SP is anders. Dag in,
dag uit werken we samen met actieve mensen aan een beter Nederland en een betere wereld. Met tien
tallen lokale hulpdiensten, honderden acties en duizenden vrijwilligers. In de wijk en op de w
 erkvloer.
Wij hebben niet alleen prachtige idealen, maar we brengen ze samen in de praktijk. Samen met
buurtbewoners houden wij buslijnen in stand, weten we sloop van betaalbare huurwoningen te
voorkomen of voeren we acties voor het openhouden van sociale werkplaatsen. Met uw steun kunnen
we nog sterker worden.

NU WIJ
De bezuinigingen van Rutte hebben de economie en samenleving ernstige schade toegebracht. Dat is geen toeval maar een bewuste
politieke keuze. De samenleving gaat gebukt onder jarenlang VVD-beleid, dat door de PvdA gesteund wordt.
De SP kiest voor slim investeren in plaats van dom bezuinigen. Daarom zijn wij voor een Nationaal ZorgFonds, omdat niet verzekeraars
maar artsen en patiënten de baas moeten zijn in de zorg. Wij zetten ons in voor hogere lonen en lagere huren. Wij willen de pensioenen
beschermen, omdat het niet terecht is dat ouderen nu gekort worden. Jongeren moeten kunnen leren. Daarom zijn we voor een Nieuwe
Studiebeurs en tegen het leenstelsel. We bouwen aan een Nederland waar we samen werken en samen leven.
Is de SP uw partij? Dan wil ik u nu vragen om lid van onze partij te worden. Doe mee en help mee om Nederland de komende jaren
menselijker en socialer te maken!

Emile Roemer,
fractievoorzitter SP in de Tweede Kamer
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telefoon

IBAN (rekeningnr.)

plaats en datum

handtekening

Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel naar: SP - Ledenadministratie, Antwoordnummer 407, 3800 VB Amersfoort.
U kunt deze machtiging stopzetten met een telefoontje of een e-mail aan de SP: (088) 243 55 40, administratie@sp.nl

:
adres + huisnr

af aan ROOD.

bank Indentificatie (BIC)*:
mobiel:

geboortedatum:

:
roepnaam

woonplaats:
:
naam

o Ik wil ook graag lid worden van ROOD (jong in de SP, tot 28 jaar) en sta één van mijn kwartaalbijdragen

* geen verplicht veld bij Nederlands IBAN (rekeningnr)

m/v
voorletters:

o € 12,50 o € 15,00 anders: €
o € 5,00 (minimum) o € 7,50 o € 10,00

Ja, ik word lid van de SP. Ik ontvang een welkomstgeschenk en bovendien krijg ik elke maand het nieuwsen opinieblad De Tribune in de bus. Ik kies voor de volgende kwartaalbijdrage:

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan de SP om doorlopende incasso-opdrachten te sturen
naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens contributie en aan uw bank om doorlopend
een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van de SP. Als u het niet eens bent met deze
afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank.
Vraag uw bank naar de voorwaarden.

naam
: Socialistische Partij (SP)
adres
: Snouckaertlaan 70
postcode
: 3811 MB
woonplaats: Amersfoort
land
: Nederland
incassant ID: NL86ZZZ403462460000
kenmerk machtiging (in te vullen door SP):
reden betaling
: betaling contributie

DOORLOPENDE MACHTIGING
BON OM LID TE WORDEN
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