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Lllesurruent [omt GÍ, ilat is leïer
De snoepkast Westtangent zit op slot en Pvda,
Groenlinks en D66 hebben de sleutel aan de WD
gegeven.
Het wordt de variant 7b, een klein 75 miljoen euro, en
niet anders. Raadslid Smit-Alvarez (Pvda) gaf in De
Ronde van dinsdag 25 juni toe dat deze variant de
enige optie is. Want de Provincie (lees WD-gedepute
erde Van Lunteren) gaat nooit akkoord met de variant
2, die 15 tot 20 miljoen kost en de aanpassingen op
de bestaande route zal plaatsvinden. WD-wethouder
Buijtelaar ontkende en bevestigde de mening van
Smit-Alvarez niet. Hij hield zich van domme, maarzou
de variant 2 wel bij de Provincie verdedigen, mocht het
zover komen. Komt het zo ver, dat de Amersfoortse
wethouder variant 2 zal moeten verdedigen bij de
Provincie? Nee.

Met het colatitie-akkoord zijn tegelijk afspraken
gemaakt met de Provincie (Van Lunteren, WD)
en mininster Hennis van Defensie (WD) over de
westelijke ontsluiting. Het extra geld bovenop de 60
miljoen euro komt van de Provincie, maar dat krijgen
we nu niet te horen. Want wethouder zal na zwaar
en goed overleg met de Provincie bekend maken dat
het extra geld binnen is. Van Lunteren houdt het in de
krant van 12 juli (AD/Amersfoort) nog spannend door
op te laten tekenen dat de ontbrekende miljoenen
geen taak van de Provincie alleen is
De variant 7b wordt zo dicht mogelijk tegen de
Aletta Jacobslaan aangelegd. Zodat het college na
zware onderhandelingen met defensie kan zeggen
dat het gelukt is de weg op te schuiven richting
het kazerneterrein. Waarmee de participanten ook
tevreden zijn gesteld.

Erkende tegenstander van een tunnel Groenlinks
heeft als wisselgeld 6 ton groencompensatie rond de
westtangent gekregen. D66 vindt deze variant voor
een tunnel van deze prijs wel acceptabel.
De Pvda mag zich uitleven met de Stips, niet
zes volgend jaar, maar eerst maar één. De Pvda
die ongegeneerd 75 miljoen euro belastinggeld
uit gaat geven. De partij noemt daarbij als reden
de leefbaarheid voor de mensen langs de Daam
Fockemalaan. Wat kr'rjgen deze mensen ervoor
terug: een veel drukkere weg in hun achtertuin. Tel
uit je winst.
De politiek en de burgers van Amersfoort wordt een oor
aangenaaid door politici die uitgeven van andermans
geld tot hun hobby hebben gemaakt. "Als wij het niet
opmaken dan doet iemand anders het wel."
De nut en noodzaak van deze weg is nog steeds niet
aangetoond. Het aantal verkeersbewegingen stijgt
al ruim 10 jaar niet meer, er zelfs sprake van een
afname!
De nieuwe weg zal veel verkeer aantrekken, zo'n 40 tot
50 procent meer. De weg zal binnen de kortste keren
vollopen en eindigen met files bij de Stichtse Rotonde
en de Amsterdamseweg, die het verkeersaanbod niet
kunnen afwikkelen.

VVD legt college van B en W haarwil op. Complimenten
voor de WD. Erwas nog hoop voor de collegepafiijen
door de motie van de SP te steunen, die het college
vraagt haar eigen coalitie-akkoord uit te voeren. Maar
zij hebben de kans verkeken zo'n 50 miljoen euro te
besparen.



Hoett u uragen, [ÍoHemon oÍ hulR noilig9
lle semGGntG [ied[ u een §IlR dat ilraait oR

wiiuilligers !
Onder het mom van "de tijdsgeest" en "de kracht van de stad" is onze gemeente bezig
haar taken op het gebied van welzijn en zorg volledig te ontmantelen.
De gemeente laat de eerste opvang van mensen die hulp nodig hebben in eerste
instantie over aan vrijwilligers. Zijworden geacht alles te weten en U goed te kunnen
helpen of door te verwijzen... ...
En dan gaat het toch echt niet om kleinere taken - nee: het gaat om de WMO, de
Jeugdzorg, de regelingen voor Bijstand en de Sociale werkvooziening.
Schandalig - zo vindt de SP.

Voor alle duidelijkheid: de SP heeft niets tegen vrijwilligers - maar zij moeten ook wel
echt op vrijwillige basis kunnen werken: keuzevrijheid moet voorop staan; geen plicht!
Wij vragen ons af hoe je op zo'n basis continuiteit van zorgvoozieningen kunt
garanderen? Hoe garandeer je dat een ieder de hulp krijgt die nodig is?
Hoe zorg je voor vertrouwen en draagvlak in de wijk bij steeds wisselende vrijwilligers,
die ook maar enkele uren per week ter beschikking hebben?
En hoe zit het met de eindverantwoordelijkheid en aansprakelijkheid als een inwoner niet
doorverwezen wordt naar professionele hu I pverlen i n g?

De schaalwaarop de overheid en ook dit college nu meent alles aan vrijwilligers te
kunnen overlaten is buiten alle proportie en onverantwoordelijk.
En: hier wel degelijk verdringing van 'echt werk' plaats. Het College denkt aan
inschakeling van stagiairs, aan vrijwilligerspools olv Ravelijn en Matchpoint, en aan het
inzetten van mensen met behoud van hun uitkering als salaris. Weg minimuminkomen!

De WD, het CDA en nu zeker ook de PvdA omarmen vrijwilligerswerk pas sinds het
begin van de crisis, pas vanaf de grote bezuinigingen. En dan ook nog alleen als smoes!
Een smoes - want het gaat hen in werkelijkheid erom, dat de overheid zich terug kan
trekken en haar taken over de schutting kan gooien en bij "krachtige burgers" kan

neerleggen....
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