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* Bachweg[GwonG]s massaal in aotie u00l gcronde w0ningGn

De bewoners aan de Bachweg zijn rnassaal in
actie gekomen voor gezonde woningen. De SP

Arnersfoort steunt hen in hun strijd. De bewoners
eisen van woningbouwcorporatie De Alliantie ene

oplossing voor de ziekmakende schimmel in hun

woning en torenhoge huur- en stookkosten. Ook
willen ze duidelijkheid over de slooptoekomst van

hun huizen.

Op 10 februari overhandigden de bewoners
hun eisen aan de Alliantie. De brief, die door
vrijwel alle huishoudens was ondertekend, werd
samen met een pan paddenstoelensoep aan de
woningbouwcorporatie aangeboden. De Alliantie,
die jarenlang niet goed omging met klachten van

bewoners, beloofde direct bij binnenkomst om

volgende week mensen te gaan bellen om over
individuele oplossingen te praten. Ook gaven ze

aan dat ze het heel goed vonden dat de mensen

zo rnassaal in actie zijn gekomen. De bewoners
van de schimmelflats hadden duidelijk moeite om

,. de Alliantie gelljk te geloven.

Hugo Kruyt van de SP Amersfoort: "Het is heel

;prnmer dat de Alliantie niet eerder de problemen
,$an deze mensen serieus heefi genomen.
' Daarom is hetwantrouwen nu erg groot. Wijhopen
vooral dat de Alliantie snapt dat alle bewoners

schimmelproblemen hebben en dat iedereen

een goede oplossing verdient. Vt/ij blijven als SP

betrokken tot alle bewoners een rechtvaardige
oplossing hebben gekregen." Melissa, die een

jonge zoon heeft die veel gezondheidsklachten
heeft door de schimmel zegt: "Dat is niet hoe je

met mensen omgaat, dit doe je een hond nog niet
aan, laat staan je bewoners."

RTV Utrecht, Hart van Nederland en de Ïelegraaf
waren bij de actie. Bekijk de reportages op

onze site: amersfoorÍ.sp.nl/nieuws/2A16/02/
b a chw e g b ew o n e rs-m assa al' i n - a cti e -v a o r-
gezonde-woningen
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tlsiier:'Wethouiler [rongt
noodzaloliilrs ouang
oorlogsuluchtelingsn in geuaaf
'Het is niet in het belang van de minderjarige
oorlogsvluchtelingen. Het is niet in het belang van
de bewoners van de GGZ-instelling.' Dat zegt SP-
fractievoorzitterAd Meijer in reactie op de plannen
van het college om 60 alleenstaande, minderjarige
vluchtelingen op te vangen op het terrein van
psychiatrisch centrum Zon en Schild.

Meijer vindt goede opvang van
oorlogsvluchtelingen in Amersfoort noodzakelijk.
Daarbij is het volgens hem wel van groot belang
dat er draagvlak wordt georganiseerd onder de
buurtbewoners. 'Dat geldt helemaal als het gaat
om deze twee kwetsbare groepen: alleenstaande,
minderjari ge ki nderen én psychiatrische patiënten.
lk reken het de wethouder daarom extra aan
dat zij in de gemeenteraad de opvatting van
een ervarings-deskundige aantoonbaar oniuist
weergeeft.'

Wethouder Houwing wekte de indrnkdatde
deskund ige de opvang op Zon&Schild verantwoord
vindt, terwijl dat juist niet het geval is. Meijer: 'lÀfrj

staan er pal voor datAmersfoort de noodzakelijké
opvang aan oorlogsvluchtelingen biedt. Maar de
wethouder neemt de reguliere bewoners op het
terrein van Zon&Schild niet serieus en ze liegt
over gesprekken rnet een deskundige die zegt dat
aan haar plannen grote risico's kleven Daarmee
brengt ze het draagvlak voor de noodzakelijke
en gewenste opvang in gevaar. Dat reken ik haar
zwaar aan.'

ln een korte tijd gingen tientallen mensen in
Amersfoort op de foto met de eis 'Red de
ïhuiszorg, Amersfoort grijp in'. De aanwezige
TSN-medewerkers vroegen wethouder lmming
om zich in te zetten voor het behoud van hun
baan en arbeidsvoonrvaarden. Wat de thuiszorg
medewerkers betreft moeten cliënten hun
vertrouwde huÍp behouden.

Ad Meijer: 'De medewerkers hebben vandaag
weer laten zien dat zij grote steun krijgen uit de
stad. Wethouder lmming heeft eerder toegezegd
in de geest van de eisen te handelen. Nu breekt
het mornent aan om haar aan deze toezegging te
houden en de thuiszorg in Amersfoort fatsoenlijk
te regelen.'
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Thuiszorgmedewerkers boden op 9 februari samen
met de SP een fotocollage aan wethouder lmming
aan. Z$ eisen dat de wethouder alles op alles moet
zetten om Buurtzorg de activiteiten van TSN over
te laten nemen. SP-fractievoorzitter Ad Meijer: 'Nu
TSN failliet dreigt te gaan is het in het belang van
de cliënten en medewerkers dat Buurtzorg een
kans krijgt.'


