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Hoeveel Amersfoorters moeten leven in ongezonde
schimmelwoningen? Dat wil SP-Raadslid Marc
Smits weten van het Amersfoortse stadsbestuur.
Recent bleek uit landelijk ondezoek dat ín totaal 1,5
miljoen Nederlanders last hebben van schimmel.
ln Amersfoort kwamen huurders uit onder andere
Liendert, Schothorst, Kruiskamp en Randenbroek in
actie voor fatsoenlijke woningen.

Smits: 'ledereen heeft recht op een betaalbaar
en fatsoenlijk huis. Maar helaas horen we van
veel Amersfoorters verhalen dat dit zeker geen
vanzelfsprekendheíd is. Meer dan eens horen we
schrijnende verhalen van mensen die letterlijk ziek
worden van hun huis. De SP wil daarom dat de
wethouder in kaart brengt hoeveel Amersfoorters in
onÍatsoenlijke woningen leven. Zodatwe samen snel
een einde kunnen maken aan deze ongezonde en
onfatsoenlijke wonin gen.'

Een fatsoenlijke oude dag, dat zou toch heel normaal
moetenzijn in een rijkland alsNederland? Daaromging
de SPAmersfoort langs bij de Brandweerin Amersfoort
'un in gesprek te gaan over de pensiaendeal. De
verhalen waren duidetijk: doorwerken tot 69 jaar is
onmenselijk. Wij blijven ons inzetten voor een AOW
op 65 en een fatsoenlijk pensioen/
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ln Amersfoort is het niet langer mogelijk om subsídíes
in te zetten voor topsalarissen die hoger zijn dan dat
van een wethouder, dat is de strekking van een SP
voorstel dat is aangenomeR door de gemeenteraad.
'Publiek geld moet zoveel mogelijkworden in gezet voor
mensen op de werkvloer en niet naar topsalarissen
gaan', vindt SP raadslid Marijke Jongerman. 'Dankzij
ons voorstel kan subsidiegeld nu nog maar beperkt
worden gebruikt om dure directiesalarissen mee te
betalen. Landelijk wordt de grens bepaald door het
salaris van de mínister president, lokaal hanteren wij
nu het salaris van een wethouder als norm. Dat lijkt
ons heel redelijk.'

De SP roept iedereen die in een schimmelwoning
woont op de misstanden te melden via amersfoort@
sp.nl
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De leraar, agent en kapper kunnen ook de komende
jaren fluiten naar een betaalbaar huis. Dat is de
reactie van SP-Raadslid Marc Smits op het plan van
de coalitie waarmee ze de Amersfoortse woningnood
op wil lossen. 'Dit is een wassen neus. Er staan een
hoop mooie woorden ín, maarbijzonderweinig daden.
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Wonen is een basisrecht maar voor een grote groep
Amersfoorters met een midden en laag inkomen blijft
wonen dankzij de coalitie helaas een luxe.'

Hoewel de Amersfoortse wooncrisis al jaren bekend
is had de coalitie een jaar nodig om met dit plan te
komen, 'Het is mij een raadsel waarom dit zo lang
heeft moeten duren. De verkoop, vermarkting en
sloop van honderden betaalbare woningen gaat
gewoon door. Hoewel duidelijk is dat er de komende
jaren niet voldoende woningen bij komen wordt het
verplichte percentage sociale huunruoningen niet
verhoogd. Dat is onbegrijpelijk.'

Succes was er ook voor de SP. Het voorstel om
huurstijgingen in de vrije sector te beperken werd
aangenomen. Smits: 'De enige oplossing om de
woningnood op te lossen is de volkshuisvesting te
herstellen. Maar dat de wethouder de vrije markt nu
nog verder aan banden moet leggen is een goede
stap.'
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Door de zetelroof van Rob Molenkamp telt
de Amersfoortse SP-fractie twee zetels. SP'
fractievoozitter Marijke Jongerman is teleurgesteld
maar is strijdbaar. 'ïentallen leden zetten zich in

Amersfoort vrijwillig in. Duizenden mensen hebben op
de SP gestemd. Niet om Marc, Rob, of mij persoonlijk
in de Raad te krijgen maar om te zorgen dat het
SP-geluid zo sterk mogelíjk is in de Amersfoortse
gemeenteraad. Helaaszijn we nu één zetelkwijt. Maar
ik beloof: Marc en ik zullen knokken voor drie. Voor
een sociale stad. Waar je kan rekenen op goede zorg
als je die nodig hebt. Waar we armoede aanpakken
in plaats van verooruaken. Waar een betaalbaar
huis geen luxe maar een recht is. Een stad waar we
investeren in natuur in plaats van bomen kappen.'

Op maandag Í7 juni organiseerde de SP Amersfoort
een Ledenvergadering om met de leden in gesprek
te gaan over de zetelroof van Molenkamp. Bij het
schrijven van dit inlegvel is de uitkomst nog niet
bekend. Het voorstel dat aan de leden is gedaan is
om aan Molenkamp te vragen zijn SP-zetelaan de SP
ter beschikking te stellen. SP-afdelingsvoozitter Ad
Meijer:'Rob Molen kamp is zonder voorkeursstemmen
en dus op de vleugels van de SP gekozen in de
gemeenteraad. Er kan vervolgens altijd een moment
komen dat een huwelijk strandt. Dat is teleurstellend
en verdrietig. Maar als bíj de scheiding zaken worden
geroofd díe de andere partij toebehoren, in dit geval
de zetel, is dat ona.cceptabel.'
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lk weet nief precies hoe het bij u zit, maar ik ben
mij voor de SP in gaan zetten omdat ik onze wereld
rechtvaardiger, wil maken dan hij op dit moment is.
Opkomen voor mensen die nu eenvoudig worden
overgeslagen zoals thuiszorgmedewerkers, mensen
die zorg nodig hebben, sociale huurders, ouderen
zonder vermogen, studenten met hun door de staat
opgelegde schuldentast, schouder aan schouder met
hen. Maar afgelopen weken waren niet makkelijk. De
uitslag van de Europese verkiezingen, het vertrek
van onze partijvoozitter en de zetelroof van Rob
Moienkamp in onze àfdeling.

Toch ben ik ervan overtuigd dat we op zullen
staan. Door samen met al die mensen die ook een
rechtvaardige wereld een front te vormen. En ja, .-
dan kom je aan gevestigde belangen. En gevestigde
belangen hebben grote invloed! En als SPfers van
zich Éten horen ., Ou wijken intrekken doen de
verdedigers van al die gèvestigde belangen hun werk.
Dan klinkt het steeds weer opnieuw: "De SP is te
radicaal ; té n e gatief, te : activistisch, te on parlementair,
te geïsoleerd. Luister niet naar ze!" Of, en dat is
misschien wel het meest effectíeve wapen tegen
ons: negeren! We weten wel wat de SP vindt, Geen
níeuw§w-aarde! Goed onderbouwde,toespr€ken,
massabijeenkomsten, doortím merde en evenwichti ge

verklaringen;'geen aandacht geven! . '

§P'erben je nietalleen metje verstand. Dat doe je met
je hele wezen en is zeker ook een kwestie van emotie.
U merkt, ikben nu emotioneelen zo isditstukje ook. De
tegenslagen yan de laatste weken raken mij diep van q-.
binnen. Nee, wij zijn geen slachtoffers!Als wij strijden
doen anderen dat natuurlijk ook. En we hebben zeker
ook fouten gemaakt, Die zullen we moeten erkennen.
Zonder dat is geen verbetering mogelijk. Maar blijf
in al die zogenaamde kritiek op onze partij ook altijd
de hand van de belangen zien die zich door SP'ers
bedreígd voeten. En laten we altijd aÍspreken dat we
doorgaan met waar het ons allemaàl om'te doen is:
opstaan voor een rechtvaardige wereld!

Ad Meijer
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