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\ilMO informatiebijeenkomst: 22 april
in De Roef
Op 0l januari 2007 is de Wet
Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
in werking getreden. Ook u kunt met deze
nieuwe wet in aanraking komen. Wij
willen t graagmeer informatie over de
WMO geven. Wij nodigen u van harte uit
om naar de informatie bijeenkomst te
komen. Tijdens deze bijeenkomst
informeren wij over de wet; waar u terecht
kunt als luzorgnodig hebt, en wat de
WMO verder voor u kan betekenen. Heeft
u misschien zelf nbg vragen waarop u
antwoord wilt, en wilt u nog meer weten?
Dan bent u van harte welkom! Sprekers:
- Henk van Gerven (SP tweede kamerlid)
- Anya Wiersma( SP raadslid)
Datum: Zotdag22 apil, Tijd: 14.00 16.30 uur. Adres: Buurthuis De Roef Van
Assenraadstrat 2 Amersfoort
Informat i e : Any a Wi er s ma,
anya.wiersma@tomaatnet.nl
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SP en Jouw Amersfoort doen
gezamenlijk onderzoek naar communicatieen participatietrajecten in Amersfoort
De SP en Jouw Amersfoort (JA) zijn van
mening dat communicatie- en
participatietraj ecten belangrijke peilers zijn
van onze lokale democratie. Wil je als
politiek draagvlak verkrijgen voor je beleid
bij de inwoners van Amersfoort, dan moet
je goed communiceren enje
inspraaktrajecten goed uitvoeren. De SP en
JA merken, door contacten met inwoners,
dat bij een aantal gemeentelijke plannen de
inspraak en communicatie moeizaam
verlopen.
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De SP en JA hebben in okÍober 2006 een
motie'oVerbetering communicatie en
participatie voor bewoners van
Amersfoort" ingediend . Deze motie is
ingediend naar aanleiding van eenzeer
stroef verlopen inspraaktraject bij de
snelfietsroute Vathorst. Deze motie werd
niet gesteund door de collegepartijen en
werd daardoor verworpen. Volgens de
collegepartijen lopen de communicatie en
participatietrajecten goed. Door de houding
van PVDA, GL, CDA, CU en WD werd
de mogelijkheid geblokkeerd om een
onderzoek door de gemeenteraad te laten
verrichten naar de communicatie en
participatietraj ecten in Amersfoort.

De SP en JA hebben daarna besloten zelf
een onafhankelijk onderzoek te laten
uitvoeren. De beide fracties hebben een
opdrachtformulering opgesteld en deze
nÍulr een aarÍal onderzoeksbureaus
gestuurd. Na indiening van de
onderzoeksplannen is gekozen voor het
gerenommeerde onaftrankelij k
onderzoeksbureau Van de Bunt adviseurs
voor organisatie en beleid uit Amsterdam.
Dit bureau is één van de oudste
adviesbureaus van Nederland en o.a.
bekend van de 'o& campagne" die op dit
moment loopt.
Van de Bunt gaat onderzoek doen naar een
4-tal inspraaktraj ecten op verschillende
beleidsterreinen.
Het gaat om de communicatie -en
participatietraj ecten bij :
. De snelfietsroute Vathorst, deel bij de
Keerkring
. De Horecanota
. De Groen zoom bij Hooglanderyeen
. Vestiging coffeeshop in Vathorst
Het onderzoek omvat onder andere een
analyse van documenten en enquëtes onder
betrokken inwoners en ambtenaren. De
resultaten van het onderzoek worden eind

mei aan SP en JA gepresenteerd. Op 12
a.s. worden de resultaten, conclusies
en aanbevelingen van het onaftrankelijke
onderzoek besproken in de raad.

hierbij niet alleen om medwerkors en
vrijwilligers van Flehite mÍmr ook om
bijvoorbeeld personeel van aannemers die
in het pand werkzaamheden hebben

Informatie : geert groeneveld,06-29

uitgevoerd.
Het doel van het onderzoek is inzicht te
verkrijgen over de asbestproblematiek in
openbare gebouwen en welke
gezondheidsrisico's er bestaan voor
gebruikers van en mensen die
werkzaamheden hebben verricht aan
openbare gebouwen en deze
gezondheidsrisico' s te minimaliseren.
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Nieuwe en actieve ledenbijeenkomst op
25 april
Op woensdag25 april organiseert de SP
Amersfoort een nieuwe en actieve
ledenbijeenkomst. Deze vindt plaats in De
Rooie Cent en begint om 20.00 uur. De
nieuwe leden worden bijgepraat over het
ontstaan van de SP Amersfoort en daarna
gaan wij uiteen inzgn. wijkgroepen om te
bespreken wat er zoalin de wijken
plaatsvindt. Na deze inspanningen is dan
ontspanning in De Rooie Cent!
Informatie : Anya V[/iersma,
anya.wiersma@tomaatnet.nl
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Fractie wil onderzoek naar
aanwezigheid van asbest in openbare
gebouwen.
In februari 2006 heeft de SP fractie vïagen
gesteld over Íuulwezigheid van asbest in de
Rembrandt van Rijn school. Aan het
college is destijds gevraagd of zij actief
personen wilden opsporen die mogelijk in
aanraking zijn geweest met het aanwezige
asbest en ook is gevraagd ofhet college
een onderzoek wilde verrichten naar
aanwezigheid van asbest in openbare
gebouwen. Het college heeft toen
Íumgegeven geen onderzoeken te willen
doen. Nu een jaar later worden we in
Amersfoort weer verast door asbestproblematiek met mogelijk grote
menselijke en financiële consequenties
voor burgers en de gemeente Amersfoort.
Op de persconferentie van maandag 2 apnl
georganiseerd door Flehite, is duidelijk
geworden, dat als er eerder onderzoek was
gedaan naar Íurnwezige asbesthoudende
materialen, de consequenties minder groot
waren geweest. De SP fractie vraagt nu
\treer om een onderzoek naar aanwezigheid
van asbest in openbare gebouwen van
Amersfoort en om het pro-actief opsporen
van mensen die mogelijk in aanraking zijn
geweest met het asbest in Flehite. }Jlet gaat
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in provincie Utrecht aan de kant
gezet
Tot teleurstelling van de SP hebben CDA,
PvdA en WD zich vanmiddag
uitgesproken voor voortzetting van de oude
coalitie. Nog voordat er van enige
onderhandelingen plaats kon zijn werden
de winnaars van de verkiezingen,
Christenunie en SP aan de kant gezet.
Fractievoo rzitter Witteman: "Blijkbaar zij n
de verkiezingen voor het CDA, de WD en
de PvdA, die l0o/o van hun stemmen
verloren, alleen maar een lastige
bijkomstigheid." Ondanks de uitslag van7
maart en de bereidheid van vele fracties
waaronder wij zelf om serieus te gaan
onderhandelen, blijven deze drie partijen
aan het pluche geplakt. Ik heb er geen goed
woord voor over. Op vragen van de SP
over de reden de partij uit te sluiten van
onderhandelingen kwam geen antwoord.
Alleen de PvdA stelde datze koos voor
een "stabiele coalitie". Het CDA en de
WD weigerden een inhoudelijke
argumentatie aan te geven waarom de
grote winnaar van de verkiezingen, de SP
buitengesloten werd.De SP is nu in ieder
geval de grootste oppositiepartij in de
Staten van Utrecht enzal de aankomende 4
jaar steeds weer opnieuw de mensen laten
ziendat er andere keuzes mogelijk zijn.
SP

