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Rechts heeft dit jaar goed huisgehouden in onze stad. De financiële crisis
is flink uitgebuit. Nee, prestigeprojecten zijn ongemoeid gelaten, en hoe!
Daarentegen zijn op vrijwel alle fronten sociale verbanden kapot gemaakt en
collectieve regelingen afgebroken. Rechts denkt daarmee de overwinning te
hebben binnengehaald, maar bouwt uiteindelijk aan haarden van verzet met
grote kansen voor de SP.

Of het nu gaat over wonen of over armoedebeleid, de doorzichtige reclameslogans als
"de kracht van de stad" lachen ons tegemoet. De overheid moet van dit stadsbestuur
minimaal worden ingezet enzelfredzaamheid staat voorop. Bedenk wel dat particuliere
liefdadigheidsorganisaties, waaronder de kerkelijke diaconieën, nu gezamenlijk een,
door de gemeente gesubsidieerde, rol krijgen in het armoedebeleid. Zelf heb ik de
tijd voor de tweede wereldoorlog niet meegemaakt, maar ik kan me de gevoelens
van orJderen voorstellen, die nog herinneringen hebben aan de gaarkeukens en de
diaconale rol van de kerken bij de armoedebestrijding. Alsof jaren van sociale strijd
voor niets zijn geweest...

Voor ons begint het nu pas echt. Het rijk heeft veel sociale verantwoordelijkheden
naar de gemeenten doorgeschoven. De SP zalinAmersfoort de sociale strijd opnieuw
moeten voeren. De SP zal een schild moeten zijn voor de mensen die aan hun lot
worden overgelaten. Meer dan ooit moeten we naar ze toe. Naar de voedselbank, naar
de door de bezuinigingen getroffen wijken en naar de mensen die van gemeentelijke
WMO-zorg afhangen en nu in een gevaarlijk isolement dreigen te raken.
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Vol aan de bak dus in 20121.lk wens u prettige feestdagen.

Ad Meijer,
Fractievoorzitter SP
Gemeenteraad Amersfoort
ameijer@sp.n§
06-54 28 13 67
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Dat is de conclusie van een rapport van het Minis-
terie van Infrastructuur en Milieu. Het gaat dan om
de verwijdering van asbest in de wijk Jeruzalem,
en de manier waarop de Alliantie is omgegaan met
klachten en zorgen van bewoners. Bewoners die
zich de afgelopen jaren keihard hebben ingezet
voor de leefbaarheid in hun wijk. En hebben volge-
houden, De SP ging er langs om ze te feliciteren
met wat toch wel een kleine ovenvinning mag
heten.

"De mensen van de bewonerscommissie hebben
gevochten voor hun huis en hun gezondheid. En
zijn tegen Alliantie en gemeente ingegaan, keer
op keer." aldus Bets Beltman. "Zo kun je zien, als
je iets echt wil, en volhoud, dan kun je bergen ver-
zetten.". Op de vraag of het boek nu gesloten is an-
twoord ze: "Nee. de strijd is nog niet voorbij. Daar-
voor is er nog teveel mis. We blijven vinger aan de
pols houden".
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Al geruime tijd voert ROOD kamer onderzoeken uit naar de veiligheid in studen-
tenwoningen. Veel bizarre gevallen hebben de revue al gepasseerd; Nooduit-
gangen die naar het dak leidden, geruisloze brandmelders waarvan alleen het
lampje gaat branden als het huis in de fik staat en meer van dit soort onveilige
situaties. Soms is het gebrek aan onderhoud aan de panden ronduit schok-
kend te noemen. Bij het kamerbewoningspand aan de Gerrit van Stellingwerf
straat is dit ook zeker het geval.

Er zitten op verschillende plaatsen gaten in de muren. Het zijn geen kleine
gaatjes meer, maar gaten met een doorsnede van zeker 10 cm. De woning
lijkt in constante verbouwing, werkelijk niets is fatsoenlijk afgewerkt. De tegels
in de badkamer zijn stuk, en er is geen ventilatie waardoor het schimmel op -
de muren staat in de douche. ln de gang zijn de vloertegels stuk en de glasp- !
laat in de voordeur zit los. En dan hebben we het nog niet over de elektrische
bedrading in het huis gehad. Zie wederom de foto's. De verbouwing schijnt
nooit op te houden in het pand, maar toch is al maanden niets aan onderhoud
gepleegd.

De huurbaas en Rotsvast varen goed bij de grote vraag naar kameruvoningen.
Zonderdat zrlzorgen voorfatsoenlijkonderhoud vragen ze belachelijke'bemid-
delings-, administratie- en onderhoudskosten'. ln de eerste maand wordt een
rekening gepresenteerd van meer dan €1000,-! Als dit is opgehoest mag je
dan eindelijk wonen in deze bouwval. Klagen over de staat van het huis heeft
geen zin. Zowel de huurbaas als Rotsvast voelen zich niet verantwoordelijk
voor het onderhoud. De huurbaas venvijst naar Rotsvast en Rotsvast naar de
huurbaas, de bewoners worden zo dus van het kastje naar de muur gestuurd.

[GTlIIIA donderdag 22 december: SP jaarafsluitingsborrel
22:30, café ZoMaar, Groenmarkt, Amersfoort

Kijk voor de meest actuele activiteiten op de website, of neem contact op!


