
AFDETI[IGSHIEUWS
SP AMERSFOORT EN OMSTREKEN

BUURTE]I Iil DE BUURT IN DE GA]TSKUIJL
Zaterdag 8 november trok de SP Amersfoort, onder het

motto 'buurten in de buurt'de wijk De Ganskuijl in Amers-

foort in. Bij deze actie werden we ondersteund door SP

2e kamerlid Arda Gerkens. De 15 SP leden stonden cen-

traal in de wijk met de SP kraam en trokken langs de deur
met de SP ZO krant en aanteken-blok om de mening van

,-; bewoners op te tekenen.

De Ganskuijl is onderdeel van Amersfoort vernieuwt en dit plan

gaat grote gevolgen hebben voor de wijk. W1 wilden weten

wat de bewoners van dit plan vinden en hoe zij de sfeer in

de wijk ervaren. ln de week voor zaterdag de Be was er een

vooraankondiging van de actie bij ieder adres verspreid. De

bewoners namen vàak de tijd voor een uitgebreid gesprek

en we werden vaak naar binnen uitgenodigd de staat van de

woningen te komen bekijken, Dit leverde veel informatie op

waarvan de SP in de gemeenteraad gebruik van gaat maken.

Veel gehoorde klacht van de bewoners is de kwaliteit van de

flats. Ze zrln oud, uit 1958, en slecht onderhouden. Er is ge-

luidsoverlast, last van vocht en schimmel en de huizen zqn

, cht ger§oleerd, dus de bewoners hebben zeer hoge stook-

kosten. Sommige woningen hebben de afgelopen jaren dub-

bel glas gekregen, maar het vocht in de muren neemt dat iso-

latievoordeelweer weg. ln de flats is veel asbest veruuerkt. ln de

meeste huizen is het stul«ruerk droog en poreus. ln sommige

flats - vooral bij bewoners die pas onlangs zijn komen wonen

- zijn er veel gebreken. Deze worden door woningcorporatie

de Alliantie niet meer gerepareerd. Reactie is vaak dat men

het maar zelf op moet lossen of dat er een onderhoudscntract

moet worden afgesloten voor dat het opgeknapt gaat worden.

Hierbij zijn ook gebreken die gevaarlijk z1n, zoals stopkontact

afdekplaatjes die ontbreken of vrij in de woonkamer hangende

gasmeters. Het lijt« ons normaal dat de verhuurder van de

woningen dit soort problemen op moet lossen.

De SP Amersfoort is van mening dat deze flats behouden mo-

eten blijven. ln plaats van dure nieuwbouw kunnen de 50 jaar

oude flats gerenoveerd worden. De huidige bewoners kunnen

er dan blijven wonen of zijn vrij naar een andere woning te ver-

trekken en in dat geval komen er 'goedkope' woningen voor

starters vrij en daaraan is in Amersfoort een groot gebrek.

ROOD E]{ DE SP GEUEil WEG!

Op zaterdag 29 november zullen de SP en ROOD samen in

de stad staan om spullen weg te geven. Op de laatste zater-

dag van november doen de meeste mensen hun S-december

inkopen en daarom is dit een van de drukste zaterdagen van

het jaar. Tijdens het uitdelen van de spullen zal kritiek op het

doorgeslagen consumentisme natuurlijk niet ontbreken.

We hebben echter natuurlijk wel spullen nodig om uit te delen.

Heeft u daarom nog wat oude spullen liggen die u kunt mis-

sen? Al is het een Donald Duck of een bloempot, kom ze dan

brengen zodat we ook echt wat uit te,'delen hebben!

U kunt de spullen af geven op de volgende data op de frac-

tiekamer op het stadhuis:
. Vrijdag 14, 21.28 november tussen 20.00-21 .00
. Maandag 17 , 24 november tussen 20.00-2"1 .00
o Dinsdag 25 november tussen 20.00-21.00

Bent u niet in staat de spullen weg te brengen bel dan even

met Marc Smits: 06 34 76 89 80 of met Maurits Gemmink:

06 21 88 5261, dan komen we ze ophalen!

Natuurlijk hebben we zaterdag 29 november ook mensen no-

dig die mee helpen uitdelen dus zet ook deze datum in uw

agendal



ROOD HOOPT OP EI]IDE WEGSTEEPBETEID STATION AMERSFOORT

Dinsdagavond 21 oktober bespraken alle woordvoerders van

de fracties het voorstel voor meer fietsenrekken op station

Amersfoort en een einde aan het huidige wegsleepbeleid, Een

meerderheid van de gemeenteraad heeft zich uitgesproken

dat er voldoende gratis fietsenstallingen op station Amers-

foort, Schothorst, Vathorst en het toekomstige station Hoe-

velaken aanwezig moeten zijn. Er zal een breed onderzoek

komen naar de mogelijkheden, gei'nspireerd op stations waar

alweloplossingen zijn gevonden voor hetzelfde probleem. Het

CDA, de BPA, de WD en de CU blokkeren echter voorlopig

een einde aan de dubieuze wegsleepregeling. Dit ondanks de

1542 handtekeningen die de gemeenteraad in ontvangst nam

van mensen die de regeling zatztln.

Nadat Anna la Verge had ingesproken werden de 1542

handtekeningen, natuurlijk per rode fiets, naar de tafeltjes van

alle raadsleden gebracht, Het was voor de kwaliteit van de

discussie wd erg zonde dat er maar een half uur de tijd was

om het hele voorstel met de verschillende fracties te besprek-

en. ROOD Amersfoorl vindt dat het eigenlijk niet zou moeten

kunnen dat een voorstel met zoveel steun van de bevolking zo

weinig tijd en aandacht krijgt.

ROOD Amersfoort organiseert maandag 10 november een

raadsexcursie naar station Amersfoort. De excursie is bedoeld

als voorbereiding op het besluit dat op 25 november genomen

zal worden over het wegsleepbeleid. Tijdens de excursie zal

ROOD haar alternatieven nog een keer uitleggen en ook de

fietsersbond zal aanwezig zijn om hun visie duidelr.lk te maken.

De SP-jongeren hebben dan ook goede hoop dat de laatste

raadszetel, die nodig is om ook het wegsleepbeleid te laten

stoppen, tijdens deze excursie binnengehaaldzal worden. Na

25 november weten we of naast de komst van gratis fietsen-

stallingen ook het wegsleepbeleid gestopt zal worden.

UIT DE FRAGTIE:

UERAilTÏI'OORD E ]I I$IIIATITATI EF

MET GEID OMGAAI{

Gemeente Amersfoort moet bezuinigen; de boodschap luidt

dat er géén geld is voor nieuw beleid. De kredietcrisis lijkt ook

in Amersfoort te hebben toegeslagen: vertragingen bij grote

bouwprojecten: Eemcentrum, Vathorst, zwembad Hogeweg

kost de gemeente miljoenen. Ook de huizenverkoop markt

in bijv. Vathorst staat stil. De SP vindt dit moeilijk te verteren.

De SP zal dan ook opnieuw voorstellen om het prolect 'Fiber

to the Home' (supersnel internetten; kosten 1,5 miljoen) in te

trekken, maar dit geld opzij te zetten voor sociale projecten,

die direct aan alle burgers van Amersfoort ten goede komen.

ln 2009 bestaat Amersfoort 75O jaar en wordt er groots feest

gevierd. De SP is hier voor, mits dit met de omstandigheden

(financieel) passen is. Het dient wat de SP betreft een Íeest

te zijn van, voor en door alle Amersfoorters. Tot slot; aan-

dacht voor een verantwoorde, kwalitatief hoogstaande WMO-

aanbesteding. Ook in Amersfoort is het met de WMO geen

rozengeur en maneschijn, Zorgverleners zijn hun baan kwijt,

of dreigen door grote (financiële) tekorten hun baan te ver-

liezen, zorgvragers raken hun trouwe hulp t«rvijt en krijgen te

vaak wisselende zorgverleners over de vloer. Laten we als ge-

meente hier absoluut niet op bezuinigen en de aanbesteding

verantwoord aanbesteden!

GURSUS ÍHEEI DE MEiIS'

Woensdag 12 november was de eerste scholingsavond voor

SP-leden over 'Heel de mens'. CursusleiderJoris Vermaesen

heeft deze eerste keer veel verteld over de geschiedenis van

de politiek, met name over politieke stromingen.

De uervolgbijeenkomsten ziin op
. Woensdag "12 november (Socialisme) .*_
o Woensdag 26 november (SP)

De bijeenkomsten worden steeds afgesloten met discussie

en debat.

Beide avonden zijn in de Amershof, Snouckaertlaan 11,

Amersfoort, start 20.00 uur ln 2009 zullen nog drie brleen-

komsten plaatsvinden.

Ben je geihteresseerd om de cursus te volgen neem dan

even contact op met Yvonne Claus, 06 51 25 O4 02 ot
yvonneclaus@planet. nl

SP
AMERSFOORT.SP.NT


