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Kaalslag aan de Pelikaanstraat
Gemeente onderscheidt ten onrechte juridisch en economisch eigendom

De SP vindt dat het groen in de stad met zorg moet worden behandeld en dat de
gemeente daarin een grote verantwoordelijkheid heeft. Een recent bericht laat ons zien
dat het invullen van die verantwoordelijkheid niet zonder problemen is.

Linda Lans van de gemeente Amersfoort
zegt namelijk:"Het berust vaak op een
misverstand als zou de gemeente
verantwoordelijk zijn voor groenonderhoud
van een school. (...) De gemeente is
economisch eigenaar, de school juridisch.
Schoolbesturen bepalen dus zelf het
groenonderhoud."

De SP wil dat de gemeente, op eigen
initiatief of dat van schoolbesturen, zich
financieel en praktisch voor de volle
verantwoordelijkheid van groenonderhoud
inzet. Het is een primaire taak van de
gemeente, het enige orgaan waarin onze
gemeenschap volledig kan samenwerken.
Veelal hebben scholen geen budget over
voor onderhoud, laat staan voor
groenonderhoud. De SP was de eerste
partij die misstanden daaromtrent in kaart
heeft gebracht. Daarnaast hebben
medewerkers en besturen van scholen wel

wat beters te doen dan offertes van
hoveniersbedrijven te vergelijken. Hun
eerste taak is het onderwijs. Bij de
gemeente zit de expertise en vaardigheid
om het groenonderhoud goed uit te
voeren.

Vanwaar toch steeds die terugtrekkende
beweging van de gemeente? Waarom
wordt er nu een kunstmatig onderscheid
gemaakt tussen luridisch' en 'economisch'
eigendom. Het is toch niet belangrijk wie
eigenaar is van een schoolplein, of een
groenstrook naast een schoolplein. Het is
te gemakkelijk om jarenlang de boel te
laten versloffen en vervolgens te roepen
dat je alleen economisch eigenaar bent.

De SP ziet graag dat de gemeente weer
ondubbelzinnig de volledige
eindverantwoordelijkheid op zich
neemt!

Bosbad: Op naar de 10.000 handtekeningen!
U helpt toch ook mee?

We hebben al 3000 handtekeningen vezameld en nu gaan we naar de 10.000! We zoeken
echter nog hulp voor het vezamelen van handtekeningen bij het bosbad of op de
Varkensmarkt. Bij het bosbad staan we op warme dagen van 16.30 tot 18.00 uur, op de
Varkensmarkt staan we op donderdagavond van 19.00 tot 21.00 uur en zaterdagmiddag van
12.00 tot 16.00 uur. Uiteraard kunt u op elk gewenst tijdstip uw eigen buurt intrekken. We
proberen per keer met 3-4 mensen op een plek te staan. Elke energie die u wilt inzetten voor
het Bosbad wordt enorm gewaardeerd.
Meld u aan bij Christiaan Verwij en/of Wil van Gammeren: 4612003 of 4330033
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Bovendien zal de vrijwillige bijdrage aan

het schoon houden van de buurt
verminderen omdat het toch alleen maar
geld kost.

Peperduur
Nieuwe bakken, nieuwe wagens, software
en chips zijn nodig. Het opzetten van weer

een administratieve bureaucratie moet

terugverdiend worden, dus weer meer
kosten. Bovendien is een goed
handhavingsbeleid nodig. De gemeente

Amersfoórt heeft geen traditie in
handhaven.

Het werkt niet eens
Afval wordt niet minder maar in het beste
geval beter gesplitst. Veel burgers doen al

hun best om afval te scheiden maar
worden nu toch weer gestraft. Veel afval

verdwijnt naar buurgemeenten, openbare
ruimten en andere creatieve individuele
oplossingen. Deze oplossingen zijn
schijnoplossingen.

De SP vindt dat de gemeente landelijk
moet blijven aandringen op terugdringing
van de verpakkingsmaterialen. Zonodig
met financiële sturing van de industrie'
Daarnaast moet ingezet worden op meer
mogelijkheden om herbruikbare spullen in

te zamelen. Natuurlijk moet doorgegaan
worden met (goede) tips hoe mensen de

afvalstroom kunnen beperken. De SP wil

met goede voorlichting en communicatie
het gescheiden afval inzamelen
stimuleren, mits het dan ook bij de
afvalbed rijven gescheiden wordt veruverkt'

Dit is helaas niet altijd het geval.

Joris Vermaesen

DIFTAR is ongezond, oneerliik en peperduur

De vorige gemeenteraad heeft in
meerderheid besloten een nieuw tarief
voor het ophalen van vuilnis in te voeren:
het gegtifierentieerde ÍAÍief oftewel 'Diftar'.

Na een draak van een contract met de
ROVA, advies van 3 PePerdure
adviesbureau's, moet Diftar het nieuwe
wondermiddel zijn. De Socialistische partij

draagt het milieu een warm hart toe maar
heeftweinig goede woorden over voor dit
nieuwe systeem.

Ongezond
De vuilnisophaaldienst is ooit om
hygiënische redenen ingevoerd. Maar met

het voorgestelde systeem laat je het wel

uit je hoofd om wekelijks een zakje zooi
aan de straat te zetten omdat voor elke
beurt betaald moet worden' Om een beurt
over te slaan, wordt meer GFT en
restafval door elkaar gegooid' Natuurlijk
zal zwerfvuil en dumP toenemen in

openbaar gebied, terwijl inwoners nu al

het onderhoud aan groenvoorzieningen
als grootste knelpunt in de buurt ervaren'
Het milieu gaat er eerder op achteruit dan

op vooruit.

Oneerlijk
Onder het motto "de vervuiler betaalt"
moet de burger milieubewuster gaan

handelen. Maar burgers produceren geen

afval maar houden het over' De Gamma is

recent opgehouden met inzameling van

lege verfblikken. Heeft deze vervuiler dan
geen verantwoordelijkheid? En wie gaat

relatief veel betalen? Grote gezinnen met
kinderen in de luiers, mensen met
incontinentieproblemen; juist die mensen
die het geld goed kunnen gebruiken.

ie van het inlegvelrs oP zoek naar

fotografen, ittustratoren en andere creatievelingen die af

wat van ie horen!

en tóe een bijdrage aan het Amersfoortnieuws en/of
acÍ,es witten-tevelen. Voet ie ie aangesproken? Laat dan


