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Hart voor asielzoekers

Donderdag 19 februari a.s. wordt in
Amersfoort actie gevoerd voor een
ruimer generaal pardon, omdat we zwaar
teleur-gesteld zijn in het asielzoekers
beleid van de regering. Via een
demonstratieve optocht zullen we
aandacht vragen voor een beter beleid.

Slechts 23OO asielzoekers hebben een
verblijfsvergunning gekregen van minister
Verdonk. Ongeveer 22.000 asielzoekers die zijn
uitgeprocedeerd moeten van de regering het
land verlaten. Een paar duizend van deze
mensen verblijft al meer dan vijf jaar in
Nederland in de opvang, sommigen wonen zelfs
al meer dan tien jaar in Nederland. Vaak hebben
zij kinderen, die in Nederland geboren zljn, hier
naar school gaan en Nederlands spreken.

Minister Verdonk beloofde haar hart te laten
spreken, maar nu moeten al deze mensen toch
het land verlaten. Slechts 220 'schrijnende
gevallen' werden erkend, duizenden anderen
werden afgewezen. De minister houdt vol dat
iedereen die terug wil, terug kan. Maar er zijn
nog steeds veel vluchtelingen die absoluut niet
terug kunnen. Bovendien gaat het hier vooral om
mensen die hier in Nederland een bestaan
opgebouwd hebben. Zij verkeren al jaren in
onzekerheid door een inhumaan, onrechtvaardig
en onduidelijk overheidsbeleid. Gekeken naar
ervaringen uit het verleden, zullen veel vluchte-
lingen na verblijf in een vertrekcentrum of in
vreemdelingenbewaring toch in Nederland
blijven en in de illegaliteit verdwijnen. Nederland
voert het strengste beleid vooral wat betreft
uitzettingen en is het minst gul met
pardonregelingen.

W'rj vinden dat:
Er een fatsoenlijk en ruim pardon moet komen
en dat alle uitgeprocedeerde asielzoekers die
langer dan vijf jaar in Nederlahd zijn, een
verblijÍsvergunning moeten krijgen.Schrijnende
gevallen onder asielzoekers moeten kunnen
blijven.
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Asielzoekers die wel terug willen, maar niet terug
kunnen, in Nederland moeten kunnen blijven.

ln heel Nederland zijn burgers geschokt over de
voorstellen van minister Verdonk. Ook in
Amersfoort willen wij onze stemmen laten horen,
onze harten laten spreken!

Wij roepen iedereen op om donderdag 19
februari mee te lopen in de demonstratie tegen
het huidige asielbeleid. We starten om 19.00 uur
op De Hof en lopen door de binnenstad naar
het Stadhuis. Daar zullen wij de burgemees-ter
een petitie overhandigen. De actie eindigt rond
20.00 uur. Wij hopen op een grote opkomst!
Comité Van Harte Pardon Amersfoort

Contact: Dilan Yesilgoz (06-14285801 of
dilanvesilgoz@Lahoo.com ) of Rikus Marring
(033-4808632 of rikus.marrinq@tomaatnet.nl )

Schuldhulpverlening
Al een jaar is de SP, door de inzet van Gidia en
Bets, bezig aandacht te vragen voor een
structureel goed voorzieningenaanbod op het
gebied van schuldhulpverlening en integrale
aanpak. Dit houdt in het kort in: een
samenwerking en afstemming tussen de
Stadsbank en het maatschappelijke werk. Er is
een test project uitgevoerd, waarin een klein
bestand van de sociale dienst voor in aanmer-
king komt.

Sinds januari is Amersfoort gestart met integrale
schuldhulpverlening. Echter: voor een heel
beperkte doelgroep: Via de straatadvocaten
komen wekelijks 2 a 3 mensen per week met
zeer ernstige schulden binnen. Schuldsanering
is een verantwoordelijkheid die valt onder de
gemeente. Amersfoort heeft dit uitbesteedt aan
de Stadsbank. Sinds kort neemt de Stadsbank
geen nieuwe klanten meer aan. Reden: de
gemeente Amersfoort betaalt voor geleverde
diensten. Naast dus een beperkt aanbod voor
een beperkte groep die mondjesmaat konden
worden aangemeld, lijkt het dus nu (voorlopig)
op zijn kont te liggen. Gevolgen dreigen zich nu
al aan: meer uithuis zettingen en meer daklozen
met alle gevolgen van dien.

De SP vindt dit ONACCEPTABEL!
Wat ons betreft: tijd voorACTIE!
Contact: Bets Beltman en Gidia Kap

oplage 450 stuks
http://amersfoort.sp. nl



Maatschappelij ke Opvang

De SP is het niet eens dat Amersfoort een goed
basisniveau van voorzieningen voor dak - en
thuislozen, vrouwen en verslaafden heeft.
Voor de meest kwetsbare groep, de mensen met
een dubbele diagnose (combinatie van versla-
vings- en psychiatrische problematiek) is er nog
steeds niets. De toenemende groep verslaafden,
waarvan een deel voor overlast zorgt in de
(binnen)stad, kan nergens terecht. Het is een
schande dat Amersfoort nog steeds durft te
beweren dat het verruimen van vooaieningen
een aanzuigende werking heeft! Amersfoort
heeft een zorgplicht. Vanuit de zorgplicht heb je
een verantwoordelijkheid, juist voor een grote
groep kwetsbare mensen in de stad. Als iedere
gemeente zijnlhaar verantwoordelijkheid hierin
neemt, en ervoor zorgt dat het voorzieningen
voldoet aan de behoefte, hoeven mensen niet
meer heen - en weer te zwerven tussen steden
(Hilversum - Utrecht - Amersfoort - Hardenruijk).
De mogelijkheden en capaciteit tot doorstroom
zijn onze inziens veel te beperkt. Dit houdt de
problematiek in stand, en zorgt ervoor dat
mensen afhankelijk blijven. Waar vindt wel
capaciteitsuitbreiding plaats, en waar(om) niet?
Wij gaan alleen akkoord met vermindering als de
bedrijfsvoering efficiënter wordt, en er minder
management komt. Bezuinigingen aan
voozieningen of op de werkvloer accepteren wij
NIET!
Contact: Gidia Kap en Bets Beltman

E nerg ie-toekomst: Vermaesen

ln een redelijk gevuld wijkcentrum "Hof der
Toekomst" in Kattenbroek, gingen Joris
Vermaesen (oud-fractievz) en Gerard Verwoolde
Terborch (WD) met elkaar in discussie over de
toekomst van de energie. Venruoolde verdedigde
de liberalisering terwijl Joris daarvan de
schaduwkanten naar voren bracht. Wim en Joris
brachten daar tegenin dat marktwerking voor de
korte termijn leuk is maar voor collectieve
voozieningen op de langere termijn slecht is.De
discussie ging o.a. over het koppeling van de
gas- aan de olieprijs. "Dat heb ik niet in de hand"
Zei verwoolde, daarmee precies de zwakke plek
van zijn betoog aangevend. "De markt ligt open
en Europea beslist". Wim S.: "we hebben een
veranderende en innoverende markt nodig"

Verwoolde gaÍ op een aantal punten toe aan
milieukritiek op het grenzeloos consumeren, oa.
roemde hU de initiatieven op gebied van
windenergie, zoals bij Delfzijl 120 Megawatt en
bij Bunschoten. Alleen geven omwonenenden
veel problemen bij het aanvragen van vergun-
ningen.
Contact: Joris Vermaesen

SCHOLING SP AMERSFOORT

ln het kader van de verdere ontwikkeling van de
SP afdeling in Amersfoort eo. heeft het bestuur
besloten om scholing voor de leden te organise-
ren.De basisscholing omvat 4 avonden (elk van
2 uur) waarin wordt stilgestaan bij de volgende
zaken:
1e avond
Begrippen als staat, regering,kabinet, minister-
president , staten-generaal, gemeente en pro-
vincie. Ministeriele verantwoordelijkheid. Wat is
een grondwet, wat staat er in en wat is verhou-
ding grondwet en internationale verdragen.
2e avond
Geschiedenis van het socialisme en de plaats
van de SP. Kortom we gaan op zoek naar onze
wortels .

3e avond
Het ontstaan van de sociale wetgeving en de
verzorgingsstaat en de huidige afbraak daarvan.
4e avond
De andere politieke stromingen in Nederland
zoals liberalisme, christen-democratie etc.
Het is de bedoeling dat als je jezelf opgeeft dat
je wel alle avonden aanwezig bent. De groeps-
grootte is maximaal 20 mensen en de cursus zal
ergens centraal in Amersfoort gegeven worden.
Opgeven bij Rikus Marring (033-4808632 of
rikus. marrin g@tomaatnet. nl)

SWA

De SP wil graag drie zaken m.b.t. de SWA
bespreken
'1. n.a.v. de recente berichtgeving over het
ontslag van 18 medewerkers:
2. de SP is ter ore gekomen, dat er onder de
werknemers van de SWA veel onrust en
onvrede heerst.
3. de SP heeft ook gehoord, dat er (grote)
problemen zijn rond het jongerencentrum in
Nieuwland.

Wij hopen op een open en openhartig gesprek
met de wethouder over dit onderwerp.
Contact: Bets Beltman

Niet wachten tot 2007 met de warenmarkt
in Vathorst.

Een overweldigende meerderheid van de
inwoners van de wijk Vathorst hebben aangege-
ven dat zij niet willen wachten op een waren-
markt.Op 16 februari aanstaande staan de
markten in de wijken Schothorst, Nieuwland en
Vathorst weer op de agenda van de commissie
ECO.De SP ondersteunt hun standpunt en roept
de commissieleden op niet alleen economische
argumenten te overwegen.
www.bvvathorst.nl


