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VREEiÀDE VOGEL5 6E5I6NALEERD
AMERSFOORT - Er zijn vreemde vogels in
het SoesterkwaÉier gesignaleerd. Op
donderdag 22 januari liepen eÍ leden van de
gemeenteraad door de buurt. Ze wilden ter
plekke eens kijken hoe die Bloemenbuurt er
uit nu ziet" De SP verspreidde pamfletten in
de buurt om deze verkiezingsstunt aan de
kaak te stellen.
,,Twee jaar lang hebben we strÍjd gevoerd
tegen sloop samen met de bewoners en geen
politieus vond het de moeite waard om daar
aan mee te doen. Eén keer hebben we ze er
met de haren bijgesleept, maar ook toen bleef
het bij vage antwoorden, als we hen vroegen
bent u vooroftegen de sloop. Nu naderen de
verkiezingen, zijn er zieltjes te winnen, en dus

AMER$FOORT - Voor lijsttrekker Joris
Vermaesen is de verkiezingsstriid ook
begonnen. De eerste interviews zitten er al
op en Joris heeft er zin. ln een interview in
de Amersfoortse Gourant maakt Joris
duidelijk waar rÍ{e met de §P staan. Er is
behoefte aan een stevige oppositie voor de
traditipnele partijen.
Daamaast maakt hij zich kwaad over de
toenemende cultuur van het weggeven van
prijsjes. D66-voorman Cees van Engelenhoven
looft taarten uit voor een goed idee.
Vermaesen vindt dat de gemeente begint te
lijken op een organisatie die haar eigen
bestaansrecht moet aantonen door het maken
van reclame. Hij noemt als voorbeelden: ,,De
gemeente Amersfoort vindt een schone stad
belangrijk, daarom loven we een prijs uit voor
de schoonste straat van Amersfoort. De
gemeente Amersfoort vindt jongeren
belangrijk, daarom mogen zij een rap opnemen
met als boodschap: Amersfoort is geweldíg.
Vathorst moet naast architectonisch ook
duurzaam zijn. Daarmee wordt Amersfoort op
de kaart gezet. Weet je wat, we geven meteen
een vergunnÍng af aan de bouwbedrijven om
extra reclamezuilen over Vathorst te
plaatsen. Welke politieke partíj kan voor de
verkiezingen de mooiste reclamespot van een

ton maken voor Amersfoort maken."
Steeds vaker wordt, volgens Vermaesen, het

komen de'vreemde vogels' uit hun gouden
kooi en gaan de straat op." Aldus Wim van
Gammeren
De SP riep de bewoners op de raadsleden
over het Soesterkwartier te vertellen. ,,De SP
loopt uiteraard níet mee, want wij kennen de
buurt al en ondersteunen de verdere strijd voor
behoud van de Bloemenbuurt."
Opvallend in deze verkiezingstijd was ook dat
Pvda-wethouder De Wilde de presentatie van
het wijkperspectief niet in het Soesterkwartier
hield, maar in het Filmhuis in de binnenstad.
Dat is toch raar. Zou hij de strijd al hebben
opgegeven stemmen te halen in het
Soesterkwartier of zou hij gewoon bang zijn
geworden voor de protesten in de wijk

àemeente moet sfoppen met recloíne
imago van de gemeente gesteld boven de
werkelijke taak van de gemeente. ,,Het is
schreiend deze reclamezucht van de
gemeente te moeten aanzien. Te meer dat het
reclame is die betaald wordt met
gemeenschapsgeld. Gemeente Amersfoort, ga
terug naar wat je doen moet en stop met de
marketing van "het product" Amersfoort."
Waar kunnen we Joris zien en horen?
Maandag 21 januari was er een debat met
lijsttrekkers op Radio M, die rechtstreeks werd
uitgezonden vanuit het De Lieve Vrouwtheater.
Op woensdag 6 februari Komt de Joris op
televisie bij omroep Amersfoort. Hij neemt dan
als gast mee Adrie van Doorn, de
penningmeester van het Bewonerscomité
Bloemenbuurt-West. Op dinsdag 5 maart
zendt de televisie van Omroep Amersfoort het
slotdebat uit.
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, , Er moet meer geld komEn voor meer en betere opvong!"

AMER§FOORT - Een aantal daklozen uit Amersfoort protesteerde eind november in Den Haag
tegen het paarse beleid. Op het Binnenhof zetten zij samen met andere daklozen uit het hele
land voor één nacht hun 'bed' neer. Rene Slotboom vefielt zijn belevenissen van die dag.

lk ben vroeg vertrokken naar Den Haag en wilde
nog even in Utrecht kijken wat zich daar afgespeeld
heeft op Hoog Catharijne in Utrecht. Daar liepen
veel dak en thuislozen. Op dat moment dacht ik "

Toch goed dat ik naar Den Haag ga voor onze
actie."
19.30 uur. Het is nog rustig op het plein bij het
BinnenhoÍ, ik heb een paarjongens van de
organisatie gesproken en die wisten niet wat er zou
komen. 12 September zou het anders wel druk zijn
geweest maar het is toen niet doorgegaan door de
ramp in Amerika. Ze gingen tegen 20.15 uur weg
voor de laatste besprekingen omtrent deze actie.
20.45 uur. De eerste actievoerder arriveerde in het
BinnenhoÍ . Later kregen we te horen dat we voor
het Parlementgebouw moesten slapen want op het
BinnenhoÍ mocht het niet in verband met eventuele
bomaanslagen. De politie heefr dan ook de hele
nacht, zoals de laatste tijd gewoon is, iedere 15
minuten rondgereden.
Tegen 22.00 uur begon het al drukker te worden, de
pers was ook al aanwezig. Bijna iedereen werd
g efotog rafeerd, som m i ge werd en geïnterviewd. (

Radio l,nos,tv.Vandaag, tv. West enz) Vanaf het
begin was het naar de omstandigheden leuk. De
mensen stelden zich voor en praten met elkaar.
ledereen legde zijn oÍ haar slaapzak of doos op de
grond en ging er op liggen. Wel leuk om te zien
zoveel verschillende mensen naast elkaar. We
moesten omdat het een beetje begon te regenen
(bijna de moeite waard niet)onze slaapplaatsen iets
naar achteren leggen want daarwas het droog. De
regen was echter van korte duur en het was een
droge en warme nacht buiten, 7 graden.
lk ben er achter gekomen dat iedereen een ander
verhaal had, maar het kwam op hetzelÍde neer: " Er
moet meer geld komen en het moet beter verdeeld
worden voor meer en betere opvang!'
De soepbus kwam ook nog langs, om 23.00 en om
3.00 uur. Ze hadden lekkere soep en koffie. Dit was
goed vezorgd. Tegen 5.30 uur kregen we broodjes

en koffie van de SP. Hier hadden ze ook soep,
bleek later. ïegen 6.00 uur ging de eerste
actievoerder weer weg, later volgden er meer.
Tegen 8.00 uur kwamen de eerste werknemers
naar het gebouw, sommigen waren geïnteresseerd
maar de meeste liepen door. Zij kregen nog wel een
actie kaartje, die ze op konden sturen. Tegen 10.00
uur was het afgelopen. Wij waren nog met zijn 15
mensen. Sommigen hebben adressen en
telefoonnummers verwisseld en waren weer blij dat
ze naat huis mochten. De hele tijd zijn er nog
kaarten uitgedeeld door ons voor de voorbijgangers.
Goed dat deze mensen geen daklozen zUn, zÍj
vonden dit al ongemakkelijk. Sornmigen kijken er nu
anders tegenaan, nadat zij een nacht buiten hebben
geslapen. De suggestie was dan ook om iedere
hulpverlener een nacht per jaar buiten te laten
slapen.
Een dag later had ik nog een bijeenkomst,
georganiseerd door Medilex. Zij was georganiseerd
bij de Eenhoorn te Amersfoort (Het ging over
extreme overlast. Verrassend was het niet want ze
hadden niets nieuws te vermelden. Aan het einde
van dit gebeuren bleek het volgende waar te zijn: "

Er is heel weinig samenwerking tussen de partijen
onderling, geen goed netwerk om de lijnen kort te
houden, niet genoeg personeel om de aanwas te
helpen en de nodige hulp te bieden. Vaak zitten zij
met een probleem van een ander. Een persoon die
in de war is hoort niet in een politiecel, Er zijn nog
meer voorbeelden maar ik hou het beperK, gebrek
aan geld enzovoort!
ïoen dacht ik waar waren deze mensen? lk heb ze
niet gezien in Den Haag. Wel klagen, maar wanneeÍ
het er op aan komt zijn ze er niet zoals gewoonlijk.
Zij vroegen zich trouwens ook af waarom er niet
genoeg daklozen waren bij die bijeenkomst. Mijn
antwoord was:" Geen enkele dakloze kan 600, -
gulden betaalt!!l

Rene Slotboorn, straatadvocaat


