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SP AMERSFOORT EN OMSTREKEN

PROUINGIALE STATEil UERKIEZINGEil
Het was spannend op 2 maart, ko-

men de mensen naar de stembusn

of blijven we weer op ongeveer 42o/o

steken? Zijn mensen het nu zat en

laten ze een tegengeluid horen?

Of blijven ze thuis omdat "het toch
allemaal geen zin heeft?" Aan de

actievelingen van de amersfoortse

, ,, heeft het niet gelegen, ze heb-

ben zich de afgelopen weken dag in

dag uit ingezet om aan zoveel mo-
gelijk mensen te laten weten waar

de SP voor staat. Hoe heeft het zich

vertaald in AmersfooÉ?
ln ieder geval was de opkomst vele

malen groter dan venrvacht. Niet alleen

landelijk, maar ook in Amersfoort. We

hadden een opkomsïvan 61,2 o/o.

De SP behaalde 6.615 stemmen, dat is

10,2 o/o van alle uitgebrachte stemmen.

Dat waren er meer dan CDA, meer dan

de PW en GL, Maar iets minder dan

D66.

Vertaald naar de Provincie hebrben we in

Utrecht 4 zetels gehaald. Nog een klein

leuk weetje: in de wijk Schothorst heb-

ben we de meeste stemmen behaald,

Een goede tweede is de Berg Noord en

Zuid en het minste aantal stemmen kre-

gen we in de StadskernZonnehof.
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Na in de zomer al een interpellatiedebat te hebben aan-

gevraagd, gaat onze fractie met de kerngroep door met het

onderwerp asbest. Er is een meldpunt Asbest geopend, te
bereiken via amersfoort@sp.nl . Het doel van het meldpunt is

veel meer zaken op het spoor te komen waar te nonchalant

wordt opgetreden door b.v. de verhuurder. Hiermee willen we

de gemeente te dwingen tot een actievere rol. Ze laten het

wat ons betreft er teveel bij zitten. Niet alleen speelt de as-

best kwestie in de wijk Jeruzalem, maar ook in Kattenbroek.

Daar waaiden de snippers vrolijk in het rond een paar weken

§eleden. Naast het voortdurend in de raad aandacht vragen

voor het probleem, heeft de SP een flink aantal goede voor-

stellen gedaan. Zo als u allemaal weet: "Als wij ergens tegen

zt1n, zijn we ook ergens voorl"

Waar liggen volgens ons gemeentelijke verantwoordelijkheden:

1. grip krijgen en houden op de omvang van het probleem:

- waar zit overal asbest en op welke plek: - in openbare ge-

bouwen en scholen, - in de woningen van woningbouwcorpo-

raties, - overige locaties

2. grip en controle op de "kwaliteit" en ouderdom (de status)

van het aanwezige asbest: - is het asbest echt afgesloten oÍ

kunnen mensen er makkelijk mee in aanraking komen

- vastleggen van de kwaliteit ervan: is er sprake van loszit-

tende / loskomende vezels?

3, het opstellen van een prioriteitenplan voor het verwijderen

van asbest

4. Handhaving

5. Goede communicatie met de bewoners/gebruikers van as

best panden.

Voorstellen bij 1+2:

-De gemeente moet het initiatief nemen tot een uitgebreide

inventarisatie. -alle betrokkenen moeten verplicht kunnen wor-

den de benodigde informatie te leveren. - Belangrijk aandacht-

spunt zijn particuliere woningen en gebouwen. - Meldpunt /
speciaal telefoonnummer hiervoor openstellen? - De gemeente

moet steeksproeÍsgewijs eigen onafhankelijk ondezoek doen

naar de juistheid van de vekregen informatie. - De gemeente

moet in de loop der tijd deze controles herhalen

Voorstellen bij3+4:
-Uitgangspunt moet zijn: voorkomen is beter dan genezen. En

op de lange termijn zeker goedkoper! Zie hiervoor met name

de conclusie van het SP rapporl sanering asbestcementdak-

en. Daar waar gevaar voor de gezondheid kan optreden moet

de gemeente actief en preventief handelen. - goed geschoc,

en adequaat reagerend personeel bij de verantwoordelrlke

gem.afdelingen.

Voorstellen bij5:
-verplicht de corporaties om de huidige en iedere nieuwe

huurder van een woninguitgebreid te informeren. Een sticker

in de meterkast is niet genoegl - schep duidelijkheid over de

verantwoordelijkheid. Bijv: wat te doen wanneer een vorige

bewoner in asbest heeft geboord?
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De verkrotting -doorn in je oog- aan de Leusdenveg is bijna

opgelost! Helaas niet omdat de eigenaar/vastgoedgrootgrut-

ter of de gemeente iets aan deze panden doet, maar omdat

er brand is geweest en deze een pand compleet in de as heeft

gelegd. Het naast gelegen pand (waar mensen woonden) is

niet meer bewoonbaar. Maarwachten tot de panden instorten

oÍ afbranden is natuurlijk geen optie! Er hadden hier allang

fatsoenlijk (huur) woningen kunnen staan.

Met de leegstand plakactie tijdens de verkiezingen hebben

we het bewuste pand nog van een Leegstandprotest poster

voorzien. We hadden niet kunnen vermoeden dat er zo snel

een gapend gat zou gaan ontstaan. ln de raad is hier al meer-

dere malen over gesproken, doch sneller wordt men er niet

van. De SP zal de motie steunen die de PvdA indient, maar

wij vinden wel dat er niet alleen gekeken moet worden naar

esthetiek. Brandgevaar, instortingsgevaar en andere zaken di-

enen scherp in het oog gehouden te worden. Zou de eigenaar

op de hoogte zrln oÍ er asbest in deze panden aanwezig is?

Wie het weet mag het zeggen... Alle leden en niet leden die SP hebben gestemd, bedankt !
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