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Hats Gansfiuiil/Gasthuislaan: sloEGn 0I 0Rlrnn[[Gn

Er is door de SP Amersfoort een huis aan huis
onderzoek gedaan naar het wooncomfoÉ en de
wensen van de bewoners in de Ganskuitren een

deelvan de Gasthuislaan. Totaal betreft dit í90
huishoudens.

Uit de mening van de geïnterviewden blijkt 43,59/o

voor renovatie te zijn. ln 30,6 procent zijn mensen

tegen renovatie en b'lj bijna 26 procent bl'ljft het

onduidelijk wat mensen willen. Wel geeft deze

laatste groep heelduidelijk aan grote moeite te

hebben met het achterstallig onderhoud en de
passreve daarin.

Uit het dat bijna
alle
Ganskuijl

Gehorigheid en vocht zijn algemeen voorkomende
problemen. Verder zijn de woningen slecht
geïsoleerd, deels door slijtage en achterstallig
onderhoud, waardoor er een hoge energierekening
is. Tevens blijkt ook dat veel bewoners erg onzeker
zijn over wat de Alliantie met hun woning van plan

is door de jarenlange afuachtende houding van de
Alliantie.

Samen met de SP zijn de bewoners bevreesd dat

door sloopplannen het aantal betaalbare
huurwoningen nog verder zal teruglopen, terwijl er
nu al een groot tekort aan is.

Met een groep bewoners van de wijk overlegt SP

Amersfoort over de te nemen vervolgstappen.
Voor meer informatie: Dennis Grippeling
email: d.grippeling@casema.nlvan het
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onileldafi in fimerstoott!fl
Mbo-ers moeten maar thuis blijven wonen.
Dat is de boodschap van woningcorporatie
Portaal. Zii geven nameliik hbo'ers voorrang op
mbo-studenten als het gaat om
studentenkamers.

ROOD Amersfoort vindt dit belachelíj k. Opleiding
zou geen rol mogen spelen bij het toewijzen van
kamers. Portaal maakt zich volgens ROOD dan ook
schuldig aan discriminatie.
De komende maanden zal ROOD er dan ook alles
aan doen om dit stop te zetten. SP-Kamerlid Paulus
Jansen heefr over dezebizane situatie inmiddels
schriftelijke vragen gesteld aan minister Van der
Laan van Wonen. Ook ROODAmersfoort zal de
gemeente hierover aan de tand voelen. Volgens
ROOD heeft iedere student heeft recht op een
kamer, ongeacht opleidingsniveau!

Wilje meepraten, meedenken en vooral meedoen
aan actie tegen deze oneerlijkheid? Bel dan gelijk
even naar Marc Smits (06 347 689 80) of mail naar
roodamersfoort@rood.sp. n l.

lractieniGuffi
De fractie heeft de afgelopen weken veelwerk
verricht. Zo zijn er diverse vragen gesteld omtrent
onder meer de standplaatsen van woonwagens, het
strooibeleid en natuurlljk omtrent de kwestie van
Vathorst.

Voor meer fractienieuws en verdere informatie
kunt u terecht op de website van de SP
AmersfooÉ: www.amersfoort.s p. nl

De politieke scholingen in het naiaarwaren een
groot succes. Het is prettig naast acties en strijd
meer te weten te komen over de achtergronden
van politieke zaken. Altijd stof om over te
discussiëren!
ln het voorjaar van 2009 willen we ons gaan richten
op de volgende zaken:

Dinsdag 26 mei2009: De Europeese Unie:
Ontstaan, Ontwikkeling en Toekomst. nb 4 juni zijn
de Europese verkiezingen

Dinsdag 9 juni 2009: Economie:
Ecnnomische modellen en flnanciële crisis.

Dinsdag Í6 juni 2009: Verkeer en Vervoer: \v./

Waarom moet er altijd meer asfalt komen?

De bijeenkomsten duren van 20.00 tot 22.00 uur.

Er is slechts plaats voor 15 peÍsonen dus ben er
snel bij! Opgave bij Joris Vermaesen,
Vermaesen@tomaatnetnl of 06.02028399

Wanneer:
zondag 25 januari 2009

Hoe laat:
inloop vanaf 14.30 uur start discussie

15.00 uur
Waar:

De Oude Mltfabriek, Arnhemseweg 47
in Amersfoort

Sprekers:
o.a. Sadet Karabulut en Hans

Spekman
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