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Meer dan de helft bewoners tegen sloop van de
Leonorehofflat

De bewoners van de Leonorehofflat gaan de strijd aan met
de woningcorporatie De Allliantie voor het behoud van hun
woning. De flat maakt deel uit van De Hoven die ten behoeve

. /an het ambitieuze Hogewegplan moeten worden gesloopt.
De bewonerscommissie heeft vanaf het begin de steun van
de SP gevraagd en gekregen.

De bewonerscommissie van de Leonorehofflat heeft bij
de bewoners gepeild hoe zij denken over de sloop van
hun flatwoning: 57 procent is tegen de sloop. Van de 42
flatwoningen ztln 24 huurders tegen. Om toestemming te
krijgen de flat te slopen moeten minimaal 30 huurders (7Oo/,)

het daarmee eens zijn. Uit een enquète van de SP uit 2006
bleek al dat 60 procent van de bewoners van De Hoven
tegen de sloop van hun flatwoningen waren.
De SP heeft samen met de bewonerscommissie op
donderdag 5 mei een bijeenkomst georganíseerd in de
kantine van Sporthal Schuilenburg, waarin de uitslag bekend
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'llee'tegGn slom [om ordeÍ[lan Hogewegp
is gemaakt. Bij die bijeenkomst heeft Frans Weijzen verteld
over hoe de strijd met De Alliantie kan worden aangepakt.
Binnenkort zal De Alliantie de huurder vragen wat de
wensen zijn voor een andere woning. Op dat moment wordt
ook gevraagd worden in te stemmen met de sloop van Uw
flatwoning. Op dat moment is hetvan belang datde huurders
nee tegen de sloop zeggen. De bewonerscommissie wildat
er iemand van de bewonerscommissie bij de gesprekken
met De Alliantie aanwezig kan zt1n, als bewoners dat
willen.

Eén van de gangmakers van de bewonerscommissie,
Gerard van Voorst, is tussentijds plotseling overleden. Een
klap voor de bewonerscommissie, maar het is een extra
motivatie om zijn klus af te maken.

Houdt de berichtgeving op de website in de gaten.
Meer informatie bij
Frans Weijzen (033-8891 969)
of Frits Schoenmaker (06-36109955)

'HuisiesmGllrer utn het iaaÍ'.
Op goede vrijdag is Nederlllloon
uitgeroepen tot Huisjesmelker
Yan het jaar. Deze oneervolle
titel kreeg Nederwoon omdat het
onderhoud en de brandveiligheid
van de verschillende kamers ver
onder de maat is.

De afgelopen maanden hebben wij
huurders gevraagd naar hun ervaringen
met NederWoon. Johan Schaeffer
van R0OD AmersfooÉ: 'ïVij zijn erg
geschrokken van de brandveiligheid.
Ontbrekende nooduitgangen, kamers
zonder raam, alles hebben we gezien.
Maar niet alleen dat. Schimmels,
vochtpleken en ander slecht onderhoud
is aan de orde van de dag in de woningen
die we gezien hebben. En dat terwijlje
4 x de huurprijs moet betalen voor je
zelfs nog verhuisd bent".

Nederwoon is geen eigenaar van de
woningen, wel bemiddelaar. "Je zou
moeten weten wat je verhuurt. Het
getuigt niet van goede service om
alles maar goed te vinden. Dat is wel
erg makkelijk geld verdienen'i aldus
lohan.

Door middel van het uitreiken van
een gouden brandblusser hopen wij
l\ederwoon aan te moedigen het
onderhoud en vooral de brandveiligheid
van de verschillende panden te
verbeteren. Natuurlijk houden wij in de
gaten of dit ook echt zal gaan gebeuren.
We hopen dat Nederwoon de oneervolle
prijs ziet als een aanmoediging en dat
er een veilige leefsituatie ontstaat voor
de kamerbewoners. 
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De bezuinigingen die de gemeente Amersfoort nu
voorstelt hakken er voor de gewone mensen fors in! De
SP fractie zal alles op alles zetten om deze 'schade te
beperken'.
Alles ongedaan maken zal ons helaas niet lukken! Het
rechtse college kiest de makkelijkste weg en bezuinigt op
allerlei sociale voorzieningen en regelingen (bibliotheek,
wijkcentra, armoedebeleid) en verhoogt daarnaast de eigen
bijdragen voor de WMO, voor sport en cultuur. Deze keuze
is zoveel te schrijnendel omdat ook het Rijk veel op zorg en
welzijn gaat bezuinigen.
Het merendeel van de partijen in de Raad slikken de
voorstellen voor zoete koek. Alleen voor echt schrijnende
gevallen willen ze nog wel opkomen. Zij hebben de
wethouder gevraagd met voorbeelden hiervan komen.

Blijkbaar kennen de meeste raadsleden geen mensen met
een laag inkomen, geen mensen die met ziekte kampen,
geen ouderen zonder pensioen, geen mensen met hoge
woonlasten, enz...

Daarom wil de SP zoveel mogelijk uw verhaal over wat
de bezuinigingen voor u gaan betekenen in de raad laten
horen! Misschien kunnen we dan toch Amersfoort voor
iedereen nog een beetje sociaal en betaalbaar houden.

U kunt ons bereiken op donderdag 12 en maandag 16
mei, van 19.00 tot 21.30, op het stadhuis, telefoon 033-
4694902 of - ook op andere dagen- op 06 34 199 366
(Bets Beltman).
Persoonlijk even komen is ook leuk, of mail naar:
amersfoort@sp.nl

SPot; Het leu[e & nieuwe zonilagmiildaguitie.
Met ingang van zondag 1 mei 2011, de dag van de
arbeid, organiseert SP Amersfoort elke eerste zondag
van de maand een cultureel, informatief, onderhoudend,
prikkelend en vooral gezellige bijeenkomst voor leden
en niet-leden.

De opzet is om elke maand het publiek iets voor te schotelen
wat voldoet aan eerder genoemde criteria. bijvoorbeeld
door het laten zien van een documentaire die aansluit bijde
actualiteit of, door een discussiepanel te laten discussieren
of wat al niet meer. De entree is gratis en de consumptie
prijzen zijn schappelijk.

Afgelopen zondag 1 mei zijn we voor het eerst in de lnstee
aan de Zuidsingel bij elkaar gekomen. Ondanks het mooie
weer en koninginnedag vooraf, hebben we een opkomst
gehad die boven verwachting was! Leden en niet leden,
bekenden en minder bekenden en SP leden uit de regio
zijn langsgekomen. De inloop met koffie, thee, koekjes en
gesprekken was gezellig, een leuke ontmoeting.
Om drie uur startte de film (Etre et avoir, een prachtige
documentaire over kleinschalig onderwijs) weliswaar met
wat horten en stoten, -waar zitten de ondertitels nu toch?-
maar daarna was het genieten van deze docu-film met

Op de eerste SPot werd 'Etre et Avoir'vertoond.

z'n aparle trage tempo. Een SP waardige filml Na afloop
van de film is er geborreld, heerlijk in het zonnetje aan de
Zuidsingel.

De organisatie van SPot is in handen van Yvonne'-
Claus, Nathalie Hos, Frans Weijzen en Lia van Son.
Wij zijn benieuwd naar hetgeen zij ons voor de maand
juni voorschotelen... Zel de datum vast in je agenda en
mocht je tips hebben voor films, sprekers, muziek of iets
dergelijks neem dan contact op. Stuur een mailtje naar
yvonneclaus@planet.nl
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zondag 5 juni:

maandag 6 juni :

donderdag 9 juni:

SPOT
een cultureel, informatief, onderhoudend, prikkelend en vooral
gezellige bijeenkomst voor leden en niet-leden.
14:30 - 17:OO, De lnstee, Zuidsingel 45a, Amersfoort

KERNGROEP BIJEENKOMST
20:00 - 22:00, Johanneskerk, Westsingel 30, Amersfoort

ALGEMENE LEDENVERGADERING
19:30 - 22:30, De oude Viltfabriek, Arnhemseweg, Amersfoort

woensdag 8 en22juni: ROOD OVERLEG
20.00 uur, Fractiekamer SP, Gemeentehuis.


