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De SP heeft deze week een YouTube'

kanaal geopend. Vanaf woensdag

kan iedereen hier Íilmpjes bekiiken
van acties en standpunten. Ook het
verkiezingsprogramma, in 1 minuut,
is zo digitaal verkrijgbaar.

De SP is hiermee de eerste politieke

partij in de gemeente Amersfoort die

inspeelt op deze vorm van nieuwe rne-

dia. "We hopen hiermee meer jongeren

te bereiken, en meer mensen kennis te

laten maken met ons verkiezingspro-

gramma", aldus Ad Meijer, campag-

neleider van de SP Amersfoott.

"Met name jongeren zijn voor een poli-

tieke partij lastig te bereiken. l.liet ieder-

een heeft zin om hele boekwerken door

te spitten. YouTube leek ons dan ook

een passend middel. Naast ons verkiez-

ingsprogramma bied het ook een kijk in

de afdeling"

Het kanaal is te vinden oP www.You-

tube. com/amersfoortSP

Adres uriiziging? $TEUÍ{ BOER KOK

r4HlïlÍ-*i{ïÍ.ftf n"

g-ilijzigingen in uw adresn emailadres

oÍ telefoonnummer z'ljn voortaan

makkelijk door te geven aan de

afdeling zelf.

lmmy Scholte zal de door u doorge-

geven wijziging verurerken in de lande-

lijke ledenadministratie,

U kunt de wijzigingen aan haar door-

geven via de telefoon, op tel.nummer:

033-4723097, of via de mail: immysch@

tele2.nl

Steun de Hooglandse biologische

boeren Herman en lÀlim Kok met

hun strijd voor biodiversiteit. ïbken

de petitie op koeienzonderoormer-

ken.nl.

Herman, Wim en Jos Kok zijn al 15 iaar

aan het strijden voor het goede voor hun

dieren en weidegrond. Hei is het verhaal

van een kleine man die zich met man

en macht vezel tegen de wetgeving.

Teken de petitie oP internet aub!
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$chritteliike uragen ouer mogeliike bezuinigingen

op het restaurant en het seruicepunt uan

woonzoÍgcentrum Puntenburg

Bets Beltman van de SP en Ruud Schulten van de BPA

hebben, via het WBT Soesterkwartier signalen van be-

woners ontvangen, dat er mogeliik op het restaurant en/

of het seruicepunt van woonzorgcentrum Puntenburg

zal worden bezuinigd, vanwege exploitatietekorten'

Deze bewoners rnaken zich grote zorgen over deze

voornemens, en met name over de gevolgen die sluit'

ing van het restaurant voor hun sociale contacten zal

hebten.
Beide partijen zijn van mening, dat de door de directie van

Birkhoven Zorggoed vermelde tekorten niet verhaald mogen

worden op de bewoners. De gemeente heeft volgens SP en

BPA ook belang bij het voortbestaan van het restaurant en het

seMcepunt.De gemeente stelt zich immers ten doe,l, dat senio-

ren langer zetfstandig moeten kunnen wonen en functioneren'

Beide voozieningen dragen hieraan bij' Met name het restau-

rant vervutt een belangrijke rol als het gaat om het tegengaan

van vereenzaming onder ouderen. En een (dagelliks) loopje is

:ook heel gezondl De SP en de BPA hebben het college ver-

zoeht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

1. ls het College op de hoogte van de genoemde fin. tekorïen

bij.woonzorgcentrum Puntenburg in het Soesterkwartier?

2.'ls het College ook een gesprekspartner in deze laivestie?

,Zo nee, waarom niet? (zie de overwegingen in de toelichting

hierondel waarom de gemeente hierbii WEL betrokken zou

moeten zijn)

3.Zo ja,wat is nu precies het probleem en wat zijn de ooaaken

van de tekorten bij het restaurant en het servicepunt? (de SP

heeft hierover een gesprek aangevraagd met de directie, maar

hierop is tot nu toe afinijzend gereageerd)

4. Welke activiteiten / instellingen maken gebruik van het ser-

vicepunt?

Wat zijn de gevolgen voor deze gebruikers van sluiting/beperk- -,

te openstelling van het servicepunt?

5. Hoe is deze service voor senioren (denk bv aan het

renspreekuur en de seniorenthuisbezoekers) in andere wijken

wat betreft huisvesting geregeld?

6. Hoe staat het restaurant in Puntenburg ervoor vergeleken

met andere centrale maattijdvoozieningen voor senioren in an-

dere wijken?

7. Hoe is financiering van beide voorzieningen in andere wijken

geregeld? '

Waar draagt de gemeente bij in de kosten?

B. Deelt het college de mening van SP en BPA, dat de tekorten

niet op de bewoners mogen worden verhaald?

9. Deelt het College onze mening, dat het meer voor de hand

ligt, dat de gemeente ook flnancieel bijdraagt om de problemen

op te lossen?

senio-

Uaanruel sociale uuoninghoUWr dag uÍgcnten,..
26 januari il, in de bijtende kou, hebben demonstr"nt"n die onze stad nog telt. Als er niet gesloopt wordt, dan wordt

van de §F actiecomite de wijk zijn wii en andere sym- er vaak gerenoveerd en vervolgens verkocht. Door deze za-

te lopen. Daar is de sociale woningbouw in onze stad urgenten daarom maar aan te pakken, als er minder urgenten

patisanten zich rond 18,30 uur verzameld voor het pand

van de Alliantie, om in optocht naar het gemeentehuis

symbolisch ten grave gedragen,

We strijden er aljaren voor, meer sociale woningbouw in onze

stadl Niet alleen dure ftoopwoningen in de nieuwe wijken,

maar ook sociale huunruoningen. Ondanks dat alles gaat het

college onverminderd door met Amersfoort Vernieuwt en daar-

mee ook het slopen van de weinige betaalbare huunuoningen

ken, stagneert de doorstroming van woningzoekenden steeds

vaker, en steeds langer. De WD had het plan opgevat om de

ziin, dan... Juist, dan staan die mensen alsnog op de jaren

lange wachtliistt Daarom is er ouderwets gedemonstreerd op

26 januari jl, Om de woningzoekenden niet langer in de kou

te laten staan, de urgenten een steuntje in de rug te geven.

Delen van demonstratie zijn te zien op de website, amersfoort'

sp.nl en op ons níeuwe you-tube kanaal'
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