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SP wil ex-wethouders aan het werk

Bijna 1 miljoen Euro is er in Amersfoort
uitgetrokken als wachtgeld voor ex wethou-
ders. De SP is van mening dat ziizo snel
mogelijk aan het werk moeten.

Wijvinden het onterecht dat er zo goed voor
deze mensen wordt gezorgd. lmmers, het
betreft hier hoog opgeleide mensen met een
uitstekend netwerk, mede opgebouwd tijdens
het wethouderschap. De Socialistische partij
kan zich niet voorstellen dat het jaren duurt
voordat zij nieuw werk zullen hebben. Daarom
stelt zij de gemeenteraad voor deze voorzie-
ning op de begroting te beperken tot 1 jaar.
Minister Zalm stelde deze week voor om
bijstandontvangers te laten schoonmaken.
Misschien ook iets voor de wethouders?
lmmers, gelijke monniken, gelijke kappen. ln
ieder geval zou reïntegratie ook voor wethou-
ders moeten gelden. Er wordt bij de gemeente
nog gezocht naar een coördinator voor het
Grote Steden Beleid. Dat bespaart 200.000
Euro, die We goed kunnen gebruiken voor de
buitenkasten of socialer beleid. De SP
overweegt ook een initiatief voor een lokale
verordening om het wachtgeld voor wethou-
ders drastisch te beperken. Dit om te voor-
komen dat toekomstige brekebenen de ge-
meenschap veel geld gaan kosten.

Contact: Wim van Gammeren, telefoon
461 2003, b.g.g. 06-535208a2

STEMWIJZER LIFE

Op 5 junia.s. wordt op de Varkensmarkt een
debat gehouden dat iedereen kan helpen met
de aankomende verkiezingen.Het leeft helaas
nog bij erg weinig mensen en op deze manier
kan een ieder meer inzicht krijgen.
Verschillende partijen gaan met elkaar in
debat. Van elke partij zaleen kandidaat
aanwezig zijn die bij de eerste 10 op de lijst
staan. Van de SP zal Jasper van Dijk
aanwezig zijn. Meer over hem kun je op de SP
site vinden. De thema's die behandeld zullen
worden zullen o.a. zijn:relatie tussen U.S.A. en
Europa, de lslam , de Euro en veel meer.
Er zaltevens een infomarkt zijn.Wij nodigen
iedereen uit om o.a. Jasper te steunen.

Contact:Brigitte

AmersÍooft kan best sociaal ziin

Vanuit de rijksoverheid wordt er bezuinigd op
zorg, welzijn, bijstand, noem maar op. Het
college lijkt zich hier bij voorbaat bij neer te
leggen. Het komtvan boven en we kunnen er
niets aan doen. "Geen compensatie van
rijksbezuinigingen door de inzet van extra
middelen" stelt het college. Ook een aantal
fracties legt bijvoorbaat het hoofd in de
schoot. Een van mijn collega'szagzichzelf
onlangs als een burgemeester in oorlogstijd.
Niet zo'n moedige positie lijkt mij. De SP is het
daar niet mee eens. Bestuurders worden
betaald om afwegingen te maken en zich te
bekommeren om het welzijn van haar burgers.
Amersfoort op de kaart zetten met allerlei
prachtige plannen, prima, als er geld voor is.
Het welzijn van haar burgers moet bestuurders
echter boven prestige gaan. En voor dat
welzijn is geld te vinden met management en
creativiteit. Wat toch eigenschappen zouden
moeten zijn van een bestuurder.

Dankzij aandringen van de SP en WD wordt
er een beter inkoop en aanbestedingsbeleid
gevoerd. Winst 5,7 miljoen Euro. De jaar-
rekening 2003 geeft een bruto resultaat van
16,3 miljoen totaal. Vanuit de reserves en
voorzieningen komen miljoenen vrij. Belangrijk
is en blijft: hoe ga je om gaat met mensen die
van een minimum inkomen moeten leven, met
ouderen, met gehandicapten, met zieken.
lk wil het niet te algemeen houden daarom
noem ik wat concrete knelpunten die
ongetwijfeld door ieder van u aangevuld
kunnen worden:

Welzijnswerk.

De prestaties van de SWA zijn beneden de
maat. Drastische prijsverhogingen, waardoor
vermoedelijk minder deelname aan cursussen.
Beheerders bij de wijkcentra De Trefhorst en
De Roef worden wegbezuinigd. Gevolg minder
activiteiten en kortere openingstijden.
Bovendien in strijd met het raadsprogramma.

Sociale Dienst.

lemand van tegen de 60 jaar die al enkele
jaren lijdt aan kanker, inkomenssituatie ook
jarenlang ongewijzigd, wordt gevraagd 3
maanden bankafschriften te tonen. Op het



zelfde moment krijgt zij de rekening voor
medicijnen tegen kanker gepresenteerd, want
die worden niet meer door het ziekenfonds
vergoed. Zij schrijft ons "ik vroeg mij al een
tijdje af wanneer ik te duur zou worden om in
leven gehouden te worden."
Een oudere van 78 jaar met een aanvullende
uitkering van 150 Euro, ook al een langdurige
situatie, wordt gevraagd 3 maanden afschriften
te tonen. Vernederende situaties. Veeltijd
wordt besteed aan onnodige en pijnlijke
controles, deels in strijd met de regels van de
registratiekamer. Dit is werkverschatfing en
leidt tot niets. De situatie bij de Sociale Dienst
lijkt helaas eerder verslechterd dan verbeterd.
Misschien wordt het tijd voor een nieuw SP
onderzoek. Maar dat heeft alleen zin als met
de resultaten iets gedaan wordt.

De Wet Voorziening Gehandicapten

Een gehandicapte heeft een scootmobiel met
een actieradius van 80 km. Deze is versleten.
Hij krijgt er nu een aan geboden die langzamer
rijdt en maar de helft van deze afstand kan
overbruggen. Gevolg natuurlijk dat er meer
andere vervoerskosten moeten worden
vergoed. De verzekering van de scootmobiel
wordt niet meer vergoed, elektriciteit voor
huislift en opladen scootmobiel ook niet meer.

Ouderen.

Bejaarden in Puntenburg hebben te maken
met een verhoging van de maaltijdprijs met
40o/o en kunnen op zondag geen warm eten
meer krijgen. Tal van signalen dus dat er in het
kader van bezuinigingen slechter wordt
omgegaan met mensen met minimuminkomen,
gehandicapten en ouderen.

Andere keuzes

De SP wil andere keuzes maken dan het
college, vandaar dat wij u een reeks van
moties aanbieden. We zijn benieuwd het
gedrag van de andere fracties bij de stemming.
Wij putten daarbij moed uit de mooie woorden
van veelfracties in de Stadsberichten. Voor
een stevig sociaal beleid zijn naast de SP de
PvdA, Groen -Links, Christen Unie, en
Leefbaar Amersfoort. Een meerderheid dus.
Dit zou toch een heel mooi begin kunnen zijn
voor een nieuwe coalitie.

Contact: Wim van Gammeren, telefoon
461 2003, b.g.g. 06-53520842

Uitslag Enquëte Dollardstraat
Totaal 135 formulieren versprèid in de
Dollardstraat
Spontaan terugontvangen 59 formulieren, dat
is 44o/o

Dit hoge percentage geeft aan dat de
drempels in de huidige vorm als een probleem
worden ervaren. Hieronder de uitslag.

Wilt u drempels voor het snelverkeer?
Ja 81"/" Nee 17"/o

Geen mening 2o/o

Bent u als fietser tevreden met de bestaande
drempels?
Ja 19% Nee 8O/o

Geen mening 1%

lndien nee, waarom niet?
Niet prettig voor fietsers
Kind onvriendelijk
Slecht voor de gezondheid
Slecht voor de fiets
Slecht voor de auto

71"/o

34"/o
37o/o

15o/o

10%
NB. Meerdere antwoorden mogelijk, alleen
antwoorden die 1O/" of meer scoorden zijn
vermeld.

Fiets u wel eens over de stoep?
Ja 5B/o Nee 4O/"

Geen antwoord2%

Zou u de voorkeur hebben voor druppels
midden in de rijbaan, zodal er voor fietsers
geen verhoging en vrije doorgang is?
Ja 76/" Nee 17%

Geen mening 5lo

Uitgebreide antwoorden
Een aantal bewoners reageerden met een
uitvoerig antwoord. Hieronder een
samenvatting:

. Een uitvoerig pleidooiom de drempels
welte verbeteren maar niet te
vervangen door druppels

. Tussen 2 drempels wordt toch weer
hard gereden

. Meer aandacht wekken voor de 30 km
zone

. As van de weg verleggen

. Apart fietspad

. Brommers rijden keihard over de stoep

. Autoverkeer scholen zorgt ook voor
gevaarlijke situaties

. Waardeloze drempels gemaakt door
een koekenbakker

. Auto's zigzaggen over de drempels


