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De veiligheid van de Noordewierweg is vele
Soesterkwartierders aleen tijd lang een doorn in het oog.
Het Soesterkwartier eist nu dat er werk wordt gemaakt
van een veilige weg" De afgelopen weken haalde de
Amersfoortse klopclub meer dan 500 handtekeningen
op. Ook hingen honderden Soesterkwaftierders onze
poster achter hun raam.
De bewoners zijn hel zat dat kinderen regelmatig met
gevaar voor eigen leven naar school moeten fietsen.
Het is nu tijd dat de gemeente in actie komt en de
onveiligheid aanpakt. Want de Noordewienrueg is geen
racebaan. Op 4 juni werd een bewonersbijeenkomst
georganiseerd rnet onder meer SP-Raadslid Rob
Molenkamp en SP-Kamerlid Maarten Hijink.
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'Nadat ze ons tien jaar zijn vergeten, geeft De Alliantie
ons nu een klap in ons gezicht.' De bewoners van de
Wielewaalstraat en Zangvogelweg zijn woedend op de
woningbouwcorporatie. 'Op vrijdag kregen wij een brief
waarin De Alliantie stelde dat de start van de renovatie
werd uitgesteld. Maandagochtend stonden ze bii
bewoners op de stoep om gewoon te beginnen. Keer
op keer willen we in gesprek met De Alliantie. Keer op
keer denken ze ons te kunnen vernederen. We zijn dat
meer dan zat', aldus Pamela Kok namens de bewoners.

Tien jaar langs stonden de flats op de nominatie om
gesloopt te worden. Vorig jaar overviel De Alliantie de
bewoners met een half renovatieplan. De buitenkant van
de woningen werd verbeterd maar aan de binnenkant
gebeurde niks. Tegen de bewoners werd gezegd datze
moesten tekenen, anders zou er niks gebeuren aan de
woningen. Niks doen was gezien de slechte staat van
de woningen geen optie.
De bewoners hebben nooit een eerlijke keuze gehad
tussen sloop of renovatie en veel wensen ten aanzien
van de renovatie zijn door De Alliantie aan de kant
geschoven. lnmiddels heeft meer dan 50% van de
bewoners aangegeven niet achter deze verbouwing van
hun huizen te staan. De bewoners organiseerden zelf
een bewonersbijeenkomst en gingen bij de corporatie
langs om in gesprek te gaan. 'We zijn de wanhoop nabij.

Een fatsoenlijke plaspauze voor buschauffeurs zit er
niet in^ De werkdruk wordt steeds hoger" De bussen
zijn verouderd. Buslijnen die verdwijnen. De markt zou
het streekvervoer beter en goedkoper maken. Het is
slechter en duurder geworden.

Dus staken de buschauffeurs. Voor fatsoenlijke
arbeidsvoonruaarden. Om gewoon naar de wc te
kunnen. Natuurlijk ging de SP Amersfoor"t langs
om de stakende buschauffeurs te steunen. Omdat
buschauffeurs beter verdienen. Omdat we wat zo
belangrijk voor zoveel mensen niet mogen overlaten
aan bedrijven die niet de werknemers en reizigers, maar
de winst op de eerste plek hebben staan"

Wij willen gewoon fatsoenlijke huizen. En daar gaat
deze renovatie niet voor zorgen. Aan de schimmels, de
gaten in de muren, de zwaar verouderde badkamers:
er gebeurt tijdens deze renovatie niks aan. Wij vragen
fatsoenlijke woningen, we krijgen zonnepanelen', aldus
Kok.

SP-Raadslid Marc Smits steunt de bewoners: 'Het is
ronduit schandalig hoe de bewoners worden behandeld
door De Alliantie. Ze worden als voetveeg behandeld.
Deze bewoners moeten serieus genomen worden en
verdienen bovenal een fatsoenlijke woning. In die strijd
zal de SP ze blijven steunen.'
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Bewoners van de Kruiskamp overhandigden samen
met de SP een zwaÉboek aan De Alliantie. Hiermee
eisen ze een oplossing voor de schimmelproblemen
in hun buurt. Woninghouwvereniging de Alliantie
heeft aangegeven dat de problemen die in het boek
worden aangegeven zo snel mogeliik opgelost
moeten worden.
Geconfronteerd met het zwartboek gaven
vertegenwoordigers van de Alliantie toe dat er nog

te veel woningen met schimmelproblemen waren.
ln gesprek met de bewoners werd beloofd dat de
problemen zo snel mogelijk opgelost zullen worden'
Buurtbewoner Vincent de Leeuw vindt het goed dat de
klachten serieus genomen worden: 'Er wonen gezinnen
met kinderen in deze schimmelhuizen. We mogen niet
accepteren dat die kinderen daardoor ziek worden. Een
gezonde woning moet een recht zijn, en geen luxe.'
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Marijke Jongerman heeft schriftelijke vragen gesteld aan
het college over de veiligheid van persoonsgegevens bij

de wijkteams. Als gevolg van de overstap naar nieuwe
software bleken geEevens van inwoners van Amersfoort
toegankelijk te zijn voor medewerkers van andere
gemeenten, en vice versa. Deze gegevens konden niet
alleen ingezien worden, maar zelfs worden aangepast.
Jongerman: 'lnwoners van Amersfoort moeten er op
kunnen vertrouwen dat hun gegevens veilig worden
opgeslagen. Bij de wijkteams gaat het om potentieel
zeer gevoelige persoonlijke gegevens, en de software
en systemen die gebruikt worden om deze gegevens op
te slaan moeten dan ook zorgvuldig getest worden" Dit
soort knullige fouten mogen dan ook niet voorkomen bij
de opslag van dergelijke gevoelige data!'
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Alsof er geen lering hoeft te worden getrokken uit de
brokken die dit college de afgelopen vier jaar gemaakt
heeft negeert zij als van ouds de omwonenden van een
nieuw bouwproject. Enkele weken voor het besluit over
de Kop van Isselt komen de inwoners tot het besef dat zij
een flat van meer dan 30 meter hoog moet accepteren
aan de overkant van de Eem. Het historische pand van
Warner Jenkinson zal zwaar worden verbouwd. De
hoogte, meer dan 30 meter, moet worden geaccepteerd
als voldongen feit en voordat er in de raad gesproken
is over de invulling van het gehele gebied Kop van
lsselt wordt nu al een groot deel, buiten de raad om,
ingetekend. Natuurlijk mag over een metertje hier of
daar of over de kleur nog gesteggeld worden, maar
daar blijft het ook bij.

De SP heeft schriftelijke vragen gesteld om de
wethouder hierover ter verantwoording te roepen.
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Woningen zijn om in te wonen, niet voor beleggers om rijk
van te worden. Daarom wil SP-Raadslid Marc Smits dat
snel duidelijk wordt hoe vaak huizen in Amersfoort door
beleggers worden opgekocht om vervolgens peperduur
verhuurd te worden. 'Een betaalbaar huis is steeds
moeili.jker te vinden. Dan zou het onaanvaardbaar zijn
dat een kleine groep mensen goud geld verdient met
het opkopen van huizen.'

De SP Amersfoort hoort steeds vaker verhalen van
mensen die geen huis kunnen kopen omdat ze
overboden worden. Smits: 'Dit zijn woningen waar
bijvoorbeeld starters om staan te springen. Zij worden
overboden en zijn vervolgens overgeleverd aan de

markt om een huurwoning te vinden. Afgelopen week
bleek opnieuw dat ook daar de huurprtjzen exploderen:
15% stijging in het afgelopen jaar.'

Daarom wil Smits dat de wethouder snel de omvang
van het probleem in Amersfoort in kaart brengt én in
actie komt om deze praktijken te stoppen. 'Het gaat

niet om de ouders die een woning willen kopen voor
hun kind. Het gaat wel om beleggers die huizen als
verdienmodel zien. Zij moeten aan banden worden
gelegd. Bijvoorbeeld door een woonplicht in te stellen:
wie een huis koopt moet daar ook in wonen. Het is

trjd om te kiezen voor een betaalbaar huis voor àlle
Amersfoorters.'

Rob Molenkamp hierover: 'Tot nu toe loopt vrijwel elk
bouwproject in Amersfoort uit op een drama dat bewust
door het college geregisseerd wordt. Eerst gaat het
college met de projectontwikkelaar om tafel" Die komt
met een plan waarvan hij weet dat er weerstand zal
ontstaan. Vervolgens legt de wethouder het plan voor
aan de raad^ lnwoners mogen dan in 2 minuten hun

ongenoegen laten horen. Dan past de onhririkkelaar het
plan aan naar zijn oorspronkelijke plan en mogen de
omwonenden blij zijn dat het slechtste scenario niet is
uitgekomen. Hiervan zijn voorbeelden te over.'
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