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Ilieuw in AmercÍoort! Armoede 2.O
Wat zullen de dames en heren

beleidsmakers toch gedacht heb-

ben? Poetst alle vlekkies weg, en

kod maar een beetie? Een soort
Dash 3 in 1? lltlast witter dan wit
en dat past wel in het tiidsbeeld?

Laten we ons aanmeldden voor

een pilot-project. En WSW-ers en

LYWB-ers (lees mensen in de so-

ciale werkvoorziening en bijstand)

ouderwets tewerkstellen voor een

loon onder het minimum en daar-

mee meteen een streep door de

CAO's zetten?

Wie zal het weten wat ze dachten. Maar

het Íeit staat. Ook al werd de raad te laat

ge'rnÍormeerd, ze zrln allen voor' Behalve

de SP natuurlijk. WU blijven strijden voor

een rechtvaardige verdeling van inko-

men, menselijke waardigheid en soli-

dariteit. Gelukkig heeft onze landelijke

partij een grote actie in petto! Armoede

werkt niet! Aankomende weken wordt

het materiaal uitgereden, en bereiden

we onzè Amersfoortse actie voor.

Wie we vooral willen bereiken zijn de

mensen die werken oP een sociale

werkplaats en bijstandsgerechtig-

den. Bestaat er in Amsterdam een bij-

standsbond, in Amersfootl zijn mensen

minder goed georganiseerd. Zegt het

dus voort, vedel wat er aan de hand

is en help onze afdeling alle mensen te

bereiken die we moeten bereiken. Sluit

je aan, teken de petitie op http://www.

armoedewerktniet.nl en neem kontal<t

opl Het gaat er om spannen, NU is de

tijd! Bel: 06-30034501.
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\- LEES TIP!
"ls dit onze terugkeergarantie?

Bewoners uit sloopwijken vertellen."

ln deze verhalenbundel staan verhalen

en foto's van bewoners uit 7 Rotter-

damse wijken, de sloop jaagt hen uit

hun huisje terwijl ze helemaal niet wil-

len en hevig protesteren. De bundel is

geschreven door freelance journaliste

Sara Klaverdijk; zij fotograíeed sloop-

woningen om de vergane glorie te be-

waren voor de toekomst.

Een tweede druk van de bundel is

binnenkort verkrijgbaar; kijk daarvoor

op: www.stedelijke-vernieuwing'com

op deze site staan ook veel foto's en

filmpjes van sloopwijken.
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RuggengÍaat BPA uertoont nu al sliftage '' i ,: , ";
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,,H1$ veelbesproken zwembadptan van de BPA is van de gebied waarin het arvembad gebouwd wordt. Maar het stemt '
baàn. VeÉouuu en nieuwbouw van het huidige Sport- niet tegen vanwege 'het blunderbad', maar omdat het van -

Íondsenbad :Ulijfen biina net ,o duw als nieuwbouw mening is dat in een gesloten OlwOl.qX t3gen e:n zwemUf j
aan de Hogeweg.". geen 24 units voor drugsverslaafden thuishoren (aldus raads- i

Dat schreef de AmersÍoortse Courant 7 olrtober naar lid Smit)' 
l

aanteid[4$ van de uitkomst van het onderzoek naar het Maar het wordt nog gekker, ln februari 201'0, in de laatste ver' i:

' plan dat de BpA vlak voór ilé vdrkiezingen laneeetde. gadering van de oude raad voor de verkïezingen,:wordt eërf i

Oaadn stelÏÉ Ue gpn Oat renovatie van het oude zwem- motie van de BPA aangenomen om hét Programnu van'Eisen.r

U;fr,,rwel í0 miljoen goedkoper zou kunnen zijn dan voor het nieuwe Zwembad aan de Hogeweg ter besluituorm.rj

nieórbouw. Votgens ÍractievööÈitter Sehulten is het ing aan de gemeenteraad voor te teggen. ïií' :'i

pr.ogramma van eisen voor het zwembad Hogeweg de

oozaak van het afsc*rieten van het plan. Dezetfde eisen Op 13 april komt het programma van eisen in stemming; De'

waar de BpA in april 2Oi0 mee in heeft gestemd. De SP BPA stemt voor de eisen. De BPA is dan al druk bezig met'de .

vindt dat de BpA geen ruggengraat heeÍt onderhandelingen voor de vorming van een nieuw college. ,'' ' '
ln de krant laat de BPA weten dat het best goedkopeï'kanV

Blijkbaar was de teleurstellende uitkomst geen reden voor de door andere ambities op te stellen, maar dat kan niet meer

BpA haar poot stijf te houden en andere eisen aan de ver- omdat het programma van eisen al is vastgesteld'...' En het

bouw van het SportÍondsenbad te stellen. En dus vertoont de helpt dus blijkbaar ook niet dat de wethouder van Sport van

ruggengraat van de BPA bij de eerste tegenwind al slijtage. ln BPA-huize komt. .
het verkiezingsprogramma van de BPA staat immers onder Het liikt er meer dat de BPA bij de college-onderhandelingen

het kopje ,Gewoon doen' : ;'Ga niet door met investeren in het verzet al heeft opgegeven, om daarna in april gewoon

het blunderbad aan de Hogeweg maar kies voor een veel voor de eisen van het nieuwe zwembad te stemmen en nu de

goedkopere ingrijpende renovatie van het Sportfondsenbad schuld aan diezelÍde eisen geeft om het eigen gezicht te red-

rnet handhavíng van aquadroom, springtoren en geschiK den. De grootste criticasters van vorige col,lggeslleren snel en

voor prestatiesport ." passen zich moeiteloos aan'

De opstetling van de BPA mag toch als uiterst vreemd worden

omschreven. ln november 2009 stemt de BPAtegen het pro-

gramma van eisen voor het gehele plan Hogewegzone, het

ROOD{K ilIEUW§

ROOD is begonnen met een onderzoek naar de veiligheid

van studentenkamers. Daarbij zijn we tot nu al van alles

tegengekomen, maar een studentenhuis in het Leusderkwar-

tier spande de kroon. "schimmel in de badkamer, studenten

die torenhoge servicekosten moesten betalen, maar vervol-

gens welvan alle onderhoud aan het pand ook een rekening

kregen en een huisbaas die de kappotte vennrarming gewoon

niet repareert.l' aldus Jolieke, "Maar het meest verontrustende was

tocfi het raam dat dlent als nooduitgang. Dat kan niet open".

BOOD is het ondeaoek begonnen naar aanleiding van de

dood van Jordy Klabbers, lid van de NGPN, die op 10 maart

van dit jaar overleed aan een koolmonoxidevergiftiging' :

Er is op de site: rood.amersfoort.sp.nl, een meldpuni

geopend. Graag horen we dan ook van jullie of je iemand kent

met een onveilige kamer, of dat je er zelÍ misschien in woont'

:) Het onderzoek duurt nog een paar weken, daarna wordt de

Huisjesmelker van het Jaar Award uitgereikt, en wordt de

kwestie ingebracht in de AmersÍoortse gemeenteraad. ::

sPéMERSF00BT,SP,]|L


