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Voor de volgende editie van SPot op zondag 1 april
hebben wij de bewonerscommissie Jericho/Jeruzalem
uitgenodigd. Zij komen iets vertellen over hun
ervaringen bijde asbestsanering van hun wijk,en over
rle rol die de Alliantie en de gemeente daarbij hebben

gcspeeld. Ook komen zij met concrete voorstellen
om dit soort saneringen in de toekomst beter aan te
pakken.

Er is veel misgegaan bij de sanering in de wijk Jericho/
Jeruzalem. Bewoners en passanten hebben volgens
de bewonerscommissie een onnodig risico gelopen

. n met asbest in aanraking te komen. Ook vinden

Y Ort de gemeente Amersioort te gemakzuchtig is
geweest, waardoor de risico's voor de bewoners niet
tot het minimum beperkt bleven.

We proberen er ook iemand uit de landelijke politiek
die veel ervaring heeft met asbestproblematiek bij uit
te nodigen, maar bij het drukken van dit inlegvel is nog
niet bekend of dit gaat lukken. Houd onze website in

de gaten voor meer informatie.

SPot wordt gehouden op zondag 1 April in De lnstee,
aan de Zuidsingel 45a teAmersfoort. Ïoegang is gratis,
voor zowel leden als nielleden. SPot begint om 15:00
en duurt ongeveer tot 17:00. Vanaf 14:30 is er inloop
met koffie en thee.

Steeds vaker komen mensen in verzet tegen de
bezuinigingspolitiek van dit college. Kinderen op
het speciaal ondenruijs zijn vaak aangewezen op het
collectieve leerlingenvervoer. Het college wil nu de
6 km.grens uit het doorgedrukte bezuinigingspakket
i nvoeren. Ouders met kinderen die gedragsproblemen
hebben - en buiten die grens vallen - moeten zelf
maar zien dat hun kind op school komt.

Dit plaatst ouders voor grote moeilijkheden. Als
je naar je werk moet kun je je kind niet eerst naar
school brengen. Reizen per gewone bus of fiets is
bovend ien onverantwoord. Daarnaast com mu n iceert
de gemeente, via de SRO, onhandig met de ouders
over de regeling. Ouders en begeleiders van de
Anne Annemaschool, de Professor Groenschool,
de Michaëlschool, de Koningin Wilhelminaschool,
de Van der Hoeveschool en de Kingmaschool
hebben een actiegroep gevormd. Z4 eisen meer
tijd om de gevolgen goed in kaart te brengen en
alternatieven uit te zoeken. De SP steunt de ouders
van harte en roept iedereen op mee te doen met de
handtekeni ngenactie op :

http ://petities. nl/petitie/behouden-van-het-
collectieve-leerl i ngen-ve rvoer-amersfoort

De nieuwe WMO aanpak blijft mensen tot wanhoop
brengen. Gebruikers van verstrekte scootmobielen
worden door de gemeente benaderd met de vraag
wat ze willen. ln de loop van het jaar wordt hun
inkomen beoordeeld in verband met een eventuele
eigen bijdrage, maar ze moeten nu al aangeven
of de scoot wordt overgenomen, voor een veel te
hoge restwaarde, of wordt retourgegeven aan de
gemeente. De SP-fractie zal hier dinsdag 13 maart
a.s. mondelinge vragen over stellen in de raad. Dat
dit soort aanpak diep ingrijpt in het dagelijks leven
van mensen wiler bij deze gemeente maar niet in.

Ad Meijer, Fractievoozitter SP

SPot (zie hierboven)
14:30 - 17:00, De lnstee, Zuidsingel45a, Amersfoort[GtllllA zondag 1 april:


