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De handtekeningen actie die door de SP is gestaÉ naar
aanleiding van de vele protesten tegen de bezuinigingen in
de raad mag een groot succes worden genoemd.

Stond twee dagen voor de deadline de teller nog op ongeveer
450 reacties bij de fractie van de Socialistische Partij, vandaag
telt men 1056 stemmenl Er zal nog een dag of 3 een na-ijl effect

ijn van kaarten die zijn opgestuurd, maar nog moeten worden
\-oezorgd door de post. De inmiddels binnengekomen kaarten zijn

dinsdag 31 mei aangeboden vóór de raadsvergadering, tijdens
mocht niet. Strikt formeel werden ze aangenomen maar strikt
formeel doet men niets.

dit college mee bezig zijn. Men stapelt deze bezuinigingen op
de landelijke en voor velen is de koek op. Dat blijkt ook door de
vele reacties die op de kaarten ztjn brl geschreven, sommige
commentaren zijn echt schrijnend".

"Bets: lk ben ontzettend pissig. Strikt formeel wordt er door de
partijen gereageerd. Het verbaast ons oprecht dat de fracties
alleen zeggen 'goed dat jullie dat hebben gedaan', maar er
vervolgens gewoon niets mee doen. Er wordt niet geluisterd
naarde protesten, noch naarde burgers die hebben ingesproken
twee weken geleden. Meer dan 1000 stemmen worden gewoon
genegeerd, terwijl het toch meer dan het tienvoudige is van wat
men zelf heeft bereikt. Tot overmaat van ramp stemt men ook
nog in met het bestuursakkoord, als braafste kindje van de klas.
Vele gemeenten staan op en zeggen nee, maar zo niet hier.
Triest word ik hiervan, heel triest".

HulstrsilHrÍrn lttBrnw0olt t2l
Op goede vrijdag reikte ROOD een gouden brandblusser uit
aan NederWoon. Dit is de prijs die ze hebben gewonnen bij de
huisjesmelker van het jaar verkiezing. Door een ingewikkelde
constructie is het bij woningen van NederWoon niet precies
duidelijk wie verantwoordelijk is voor het onderhoud. ROOD liet
zich echter niet tegen houden door ingewikkelde, ondoorzichtige
regeltjes en besloot NederWoon te verrassen met een prijs. Het
onderhoud van de panden is buitengewoon slecht. Schimmels,
vocht, tochtgaten, niet werkende verwarming, verrotte balken,
we hebben het allemaal gezien. Zelfs de brandveiligheid is
in sommige van de onderzochte panden ontoelaatbaar. De

Wat een schril contrast is deze actie als je het vergelijkt met het journaliste van het AD kon dit verhaal moeilijk geloven. Nadat
door het college opgezette inspraaktraject. Met een afgehuurde ze met ons gesproken had, ging ze voor wederhoor praten
Flint, waar misschien 30 aanwezigen waren die niet vanuit het met NederWoon. Het beeld wat dit bedrijf schetste was veel
gemeentebestuur zelf waren afgevaardigd. De SP laat zien dat rooskleuriger.
het binnen korte tijd mogelijk is om de burger van de stad wel Door deze verschillende verhalen wilde de journalist zelf
te bereiken, met een doelmatige inzet van middelen. Helaas wel eens zien wat er gaande was in de panden. Dit heeft ze
trekt men zich ten stadhuize weinig aan van de mensen die geweten. Nadat ROOD intensief contact heeft gehad met de
protesteren."Het resultaat van de kaartenactie laal zien dat de bewoners kon de journalist langs komen voor haar ondezoek.
mensen de prioriteiten die de SP stelt steunen. De stemmen Na twee panden was ze erg geschrokken van de situatie waarin
liggen redelijkverdeeld, iedervanonzeonderuverpenvindtflinke de jongeren woonden. Dit resulteerde in een mooi artikel in
steun bij de mensen die de moeite hebben genomen om de de krant van zaterdag 28 mei jl. Een grotere ovenvinning dan
kaarten in te vullen en op te sturen. Wij hoopten dat het college ons gelijk halen is de actie die NederWoon onderneemt. De
mede hierdoor tot inkeer zou komen en hun onzalige plannen bij louche bemiddelaar is begonnen aan groot onderhoud aan
zou stellen". aldus Bets Beltman, fractievoorzitter van de SP. verschillende van haar panden. Voor de bewoners is dit goed

nieuws en voor ROOD natuurlijk ook! NederWoon heeft onze
Frits Schoenmaker, voormalig raadslid en de afgelopen dagen gouden brandblusser als aanmoedigingsprijs gezien en lijkt er
druk in de weer geweest de kaartenactie zegt: "Mensen kunnen alles aan toe doen om volgend jaar niet weer op de nominatielijst
zich gewoonweg niet vinden in het bezuinigen op senioren, testaan.Wij alsROODzullennatuurlijkdeontwikkelingrondom
zorg, wijkcentra en armoedebeleid. Ook het voortzetten van de de panden goed in de gaten houden. Een zwaluw maakt nog
huidige bibliotheken en bibliobus vind men belangrijk. Het wordt geen zomer. ;$
voor de mensen steeds meer zichtbaar waar de regering en ook *ffi|}ffi§

de kaarten werden'strikt formeel' aangenomen.


