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Persoonlijk verslag AmersÍoortse
demonstratie tegen het uitzettingsbeleid

Het is donderdagavond kwart voor zeven. Een
diverse groep van mensen vormt een cirkel om
de fontein. Spandoeken, ballonnen en vlaggen
zorgen voor een extra kleurig gezicht. Voordat
we gaan lopen, zullen eerst drie gasten spreken.
Als eerste gaat mevrouw Ozgumus, directeur
van Vluchtelingen Organisaties Nederland, ach-
ter de microfoon staan. Vol passie en betrokken-
heid vertelt zij over het lot van duizenden asiel-
zoekers. "Het is schandalig en onrecht-matig wat
minister Verdonk met dit beleid tracht te berei-
ken. Wij hebben met de minister moeten onder-
handelen, haar moeten overtuigen dat het niet
rechfuaardig en acceptabel is om gezinnen uit
elkaar te halen! Dit is schending van de men-
senrechten", aldus mevrouw Ozgumus. Vervol-
gens is Pastor R. Putman aan de beurt. "lk ben
geen econoom oÍ politicus", begint hij. De pastor
vertelt over de betrokkenheid en de rol van de
kerken bij de opvang van en steun voor asiel-
zoekers. "We komen allemaal een keer aan de
poort in de hemel, en ik denk dat niemand het
leuk zou vinden om daar terug gestuurd te
worden, omdat zijn of haar geval niet schrijnend
genoeg is!", besluit de pastor. Ten slotte vertelt
dhr. H. van de Berg van WN over zijn ervarin-
gen in de MC in Amersfoort. Na extra gemoti-
veerd en overtuigd te zijn van de noodzaak van
deze demonstratie beginnen we met ruim 300
mensen aan de mars door de binnenstad van
Amersfoort, met veel muzikale begeleiding van
trommels en fluiten. Een groep kinderen loopt
voorop met kaarsen, die later in de vorm van
een hart geplaatst zullen worden op het Stad-
huisplein. Tegen kwart voor acht staan we voor
de hoofdingang van de gemeente. De wethou-
der, mevrouw van der Weg, komt naar buiten, Zij
zal zo dadelijk een petitie in ontvangst nemen.
A. Slutzky spreekt eerst nog over enkele zeer
mensonterende praktijken die asielzoekers zijn
aangedaan.

Hij overhandigt een petitie. Onderwijzeres Mw.
P. van Harten biedt mw. Van der Weg nog een
geschenk aan namens de asielzoekers kinderen,
die een mooi schilderij hebben gemaakt op
school. Ten slotte spreekt bestuursvoorzitter SP
Amersfoort dhr. R. Marring de menigte en de
wethouder toe. Aansluitend ontvangt de
wethouder een spiegel in de vorm van een hart,
zodal zij elke dag in haar hart kan kijken en
hopelijk ook haar hart kan laten spreken. Mw.
Van der Weg heeft toegezegd de problematiek
in het college van B&W aan de orde te brengen
en met het Comité in contact te willen blijven
over de zaak. Ondanks de scherpe kou, zijn
onze harten zeer verwarmd door de grote
opkomst en de enorme enthousiasme van alle
aanwezigen! ledereen hartelijk bedankt voor
jullie inzet. We hopen dat de asielzoekers in
ieders hart blijven, ook nadat het item uit het
nieuws is. Deze mensen zijn echt, wonen in
onze gemeenschap en verdienen een mens-
waardige behandeling!
Contact: Rikus Marring (tel. 4808632)

Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft
begin deze week, ondanks het brede maat-
schappelijk verzet, ingestemd met het asielbe-
leid van minister Verdonk. Naar verwachting
zullen de protesten, met name lokaal zoals in
Amersfoort, weer toenemen zodra er mensen
daadwerkelijk uitgezet dreigen te worden. Flyers
'Generaal Pardon Nu' ziin nog steeds te
bestellen via www.SPnet.nl., Nuttige informatie
over het kabinetsbeleid en het SP-standpunt,
kan je downloaden vanaf www.SPnet.nl.

*Stop de uitzeltingen, van harte pardon!'
10 april om 13.00 uur Amsterdam

Grote landeliike demonstratie tegen
het uitzetbeleid van Verdonk.

Uit de Fractie
Naar aanleiding van de zeet geslaagde
demonstratie op 19 februari j.l. tegen de
uitzetting van asielzoekers die al langer dan 5
jaar in Nederland verblijven en tegen het op
straat zetten van asielzoekers had de SP in de
raad van 2 maart i.l. een motie ingediend omdat
in Amersfoort te verhinderen en de mening van
de gemeenteraad in Den Haag bekend te
maken. De motie werd ondersteund door Groen



Links en de PvdA. Wethouder Van der Weg gaÍ
in een inderhaast geschreven stuk de mening
van het college weer die sterk overeenkwam met
het in de motie gestelde. GL en de PvdA vonden
de motie toen overbodig. Gezien de tegemoet-
komingen in de brief van het college, hebben we
de motie ingetrokken. Natuurlijk volgen wij
nauwkeurig en kritsch de afspraken van het
college en of het college zich aan de afspraken
houdt.

Frits Schoenmaker stelde vragen over het
uitblijven van de visie op het qebied
Randenbroek. Verder heeft Frits onderzocht
hoe het zit met het behoud van het qroen in
Vathorst. Meer dan 1000 bomen zijn inmiddels
gekapt en 50 houtwallen verwijderd. Dit tegen
alle afspraken in om in Vathorst het bestaande
groen zo veel mogelijk te behouden.
Bets Beltman stelde vragen over de verhoqino
van het grond-waterpeil en de gevolgen voor
de bewoners in Amersfoort. Veel is nog
onduidelijk, o:a. tot welk peil het grondwater
wordt verhoogd en welke bewoners er last van
kunnen krijgen. Ook over vergoeding van de
schade is nog weinig bekend. De provincie gaat
er van uit dat de eigenaren die voor eigen
rekening nemen. De SP is van mening dat zoiets
natuurlijk absoluut niet vanzelfsprekend is.
Wordt vervolgd.........
Wim van Gammeren stelde vragen over
planschade op de Berq. Bewoners van de
oude villa's kregen daar forse
schadevergoedingen (totaal 265.000 Euro)
omdat hun uitzicht in de achtertuin wordt beperkt
tot "slechts" 35 meter. De SP wilde weten
waarom deze schadepost niet werd
doorberekend aan de projectont-wikkelaar.
Over Midland Parc affaire stelde de SP ook
vragen, o.a. over waarom de gemeente zich met
een geringe afkoopsom in het riet heeft laten
sturen, terwijl de projectontwikkelaar Rewinkel in
plaats van een oorspronkelijk gemeentelijke
camping te beheren, hier miljoenen Euro's
verdiende door de camping vrijwel op te hetfen
en er bungalows te bouwen. Dit tegen alle
voorschriften in. De notaris die Rewinkel hielp bij
die juridische trucs, en zo de gemeente netjes
gezegd voor de gek hield, mag rustig verder
overeenkomsten afsluiten voor de gemeente
Amersfoort. De fractie zal hierover de wethouder
nog nader aan gde tand voelen.
ln@werddoorde
fractie een bijeenkomst gehouden om te praten
over de gevolgen van het kabinet Balkenende
voor ouderen. Ook het slecht functioneren van
de Regiotaxi kwam ter sprake. Wie heeft hier
ook (slechte) ervaringen mee?
Contact: Wim van Gammeren ( tel. 4612003)

Vragen bericht provincie inzake
stijg i ng grondwaterstand
Afgelopen week hebben 20.000 huishoudens in
Amersfoort e.o. een schrijven onfuangen van de
dienst Water en Milieu van de provincie Utrecht
over een te verwachten stijging van de grond-
waterstand en de wateroverlast in kruipruimtes
en kelders, die hiervan het gevolg kan zijn. ln de
brief wordt als argument genoemd, dat 'vermin-
dering van de grondwaterwinning (de oorzaak
voor de stijging van de grondwaterstand) belang-
rijk is voor de natuur in de omgeving van A'foort,
omdat het de verdroging tegengaat'. Ter beper-
king van overlast wordt verwezen naar maat-
regelen die getroffen zijn 'om overlast in kruip-
ruimtes, tot een diepte van circa 70 centimeter,
zo veel mogelijk te voorkomen. Was het college
op de hoogte van de verspreiding van deze
brief? Zo ja waarom is de raad daarover niet
geïnformeerd? Zo niet, wat vindt het college
daarvan? ls het College met ons van mening dat
de inhoud van de brief , door de vaag- en
algemeenheid van de verstrekte informatie veel
vragen oproept en daardoor (veel) onrust onder
alle geadresseerden veroorzaakt? ls het college
bereid over de ontstane onrust en onzekerheid
(zie ook de Amersfoortse Courant van afgelopen
zaterdag) contact op te nemen met de provincie,
zodat niet iedere geadresseerde afzonderlijk
schriftelijk contact (telefonische informatieinwin-
ning is uitgesloten!!) hoeft op te nemen met de
betreffende provinciale dienst? Zijn besluiten
m.b.t. het grondwaterbeheer, die gevolgen
hebben voor A'foortse burgers uitsluitend een
zaak voor de provinciale overheid? ls het bij het
college bekend wanneer en door wie is de
politieke afweging gemaakt om verdroging
d.m.v. dit soort maatregelen tegen te gaan? ls
het bij het college bekend of daarbij de even-
tuele schade voor bewoners een overweging
geweest in de besluitvorming? Zo ja welke
schadevergoeding wordt overwogen. Zo niet,
waarom niet? ls het college met de SP van
mening, dat een vergelijking met planschade-
procedures voor de hand ligt? Burgers worden
immers geschaad door een niet voorzienbare
beslissing van de overheid? ls het college bereid
te onderzoeken welke andere compensaties er
mogelijk zijn voor gedupeerde burgers?
Contact: Bets Beltman (tel 4622907)

21 8.000 euro gemeenschapsgeld voor
planschade bij 7 villa's: dank je wel,
Wethouder De Wilde

De bouw van zeven villa's achter het voormalige
Johan van Oldenbarnevelt-gymnasium in A'foort
heeft tot zoveel schadevergoedingen voor om-
wonenden geleid, dat het de spuigaten begint uit



te lopen. Dat vindt de Socialistische Partij. De
raadsfractie heeft berekend dat de gemeente tot
nu toe al 218.000 euro exclusief rente heeft
moeten uitkeren aan bewoners die door de
nieuwbouw hun uitzicht of privacy zijn verloren.
Onlangs nog bepaalde het Adviesbureau
Onroerende Zaken uit Rotterdam dat een
bewoner aan de Groen van Prinstererlaan
25.000 euro moet krijgen als gevolg van de
bouw van de villa's. De SP wil van het bestuur
weten of de gemeente van tevoren een inschat-
ting heeft gemaakt van de te verwachten plan-
schade en of er nog meer zaken lopen. De
nieuwbouw was destijds mogelijk omdat de
gemeente een uitzondering maakte op het
geldende bestemmingsplan. Op basis daarvan
werden bouwver-gunningen verleend. De SP wil
dat het bedrag dat aan planschade moet worden
uitgekeerd met de projectontwikkelaars wordt
verrekend.
Contact: Wim van Gammeren (tel.4612003)

lnÍormatie
stoffen

transport gevaarliike

De SP wil dat de gemeente inzage moet krijgen
wanneer en welke gevaarlijke stoffen door de
stad Amersfoort vervoerd worden. Desnoods
moet de gemeente dat via de rechter afdwingen.
Alleen dan kan, naar de mening van de SP,
adequaat gereageerd worden op een mogelijk
ongeluk op het spoor. Feitelijk weet niemand
binnen de gemeente Amersfoort vooraf welke
stotfen (qua aard en hoeveelheid) wanneer
(datum en tijdstip) over het spoor vervoerd
(zullen gaan) worden, Dat is de verbijsterende
conclusie van de voortgangsrapportage naar
aanleidlng van de lekkende acrylnitril-wagon. ln
de commissievergadering van 16 maart staat het
vervoer van gevaarlijke stoffen op de agenda.
Daarin wordt de voortgangsrapportage van het
college behandeld. De conclusie betekent dus
dat er misschien wel dagelijks treinen door
Amersfoort rijden, waarvan de gemeente, en dus
ook de brandweer -, geen idee heeft wat er inzit
en wanneer zij langskomen. Dat is voor de SP
niet te begrijpen. Losjes stelt het college dat 'de
wetenschap wat en wanneer er op het niveau
van een vaste dag en/oÍ tijdtip vervoerd zal gaan
worden" voor de beperking van de risico's niet
functioneel is. Terecht wordt daarna gesteld dat
het effect van een incident pas te beïnvloeden is
zodra bekend is welke stof(fen) het betreft.
Volgens de SP is dan ook de meest logische,
volgende stap: zorg dat de gemeente deze
informatie heeft. Neen, zegl de gemeente, we
gaan een lobbytraject starten om te kijken of we
de risico's kunnen terugdringen en beheersen en
of we het vervoer van gevaarlijke stoffen kunnen

reduceren. Voor de SP is het van grootste
belang dat die gegevens aan de gemeente
worden bekendgemaakt, zodat er maatregelen
genomen kunnen worden om het risico van een
ramp zo klein mogelijk wordt. Desnoods stapt de
gemeente daarvoor naar de rechter.
Volgens de SP heeft een lobby alleen zin als je
deze zo groot mogelijk opzet en als het
eindresultaat is dat het vervoer van gevaarlijk
stoffen door dichtbevolkte gebieden zoveel
mogelijk wordt beperkt.
Contact: Frits Schoenmaker (te|.4650 725)

" Nederland Fraudeland? "
ln afwachting van het Kamerdebat met premier
Balkenende over "Nederland Fraudeland?"
(waarschijnlijk 9 maart) woedt er al fors maat-
schappelijke discussie over dit thema. Gisteren
ging Marijnissen in het programma Rondom Tien
in debat met ondernemers. Wat is er mis met de
publieke moraal en wat moet daaraan gebeu-
ren? Bekijk de uitzending, lees het Dossier Frau-
de en discussieer mee www.so.nl

Nieuwe leden bijeenkomst succes
Op de nieuwe leden bijeenkomst van I maart
waren verschillende enthousiasten nieuwe
leden. ln het rondje 'voorstellen' kregen we een
goede impressie dat er eigenlijk heel veel
verschillende redenen zijn om lid te worden van
de SP. En kwamen vooral met dingen die
verbeterd moeten worden. Er kwam een
discussie over verstrekking van heroïne. Er
waren duidelijk wat meningsverschillen hierover.
Om 22.00 was het afgelopen, daarna werd er
nog een halÍ uurtje nagepraat aan de bar.

Kattebroeklezing
ln de derde Kattenbroek lezing komt de lraniër
Kader Abdollah. Hij gaat in op de invloed van de
invloed van de lraanse architectuur op het
sociale leven van de inwoners van zijn
geboorteland. De lezing is 25 maart om 20.00
uur in de Flint. Plaatsen zeer beperkt beschik-
baar.
s i d i akap @to m aatn et. n I

ALDI
AlD|-werkgroep, is op zoek is naar nieuwe
leden. lnlichtingen: Henk van der Wal:
(040) - 48 04 32 of hvdwal@sp.nl

Oproep voor kopij
Voor het volgende inlegvel is kopij altijd erg
welkom. Ook mee discussiëren of informatie,
vooral op wijk niveau, is erg welkom. Voed ons
a.u.b zodat wij nog beter ons werk kunnen doen.
Stuur naar jglemaa!@mnnefu! of (030) -2667046


