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WAO TOUR IN AMERSFOORT

Vrijdag 26 september heeft de landelijke SP
WAO TOUR Amersfoort aangedaan' ln de
Eenhoorn waren 50 mensen aanwezig toen een
viertal panelleden in discussie gingen over de
consequenties van de plannen van het kabinet
Balkenende ll.

Onder het motto "Red de solidariteit'organiseert
de SP de komende tijd het verzet tegen de
afbraakplannen van het kabinet Balkenende.
Onderdeel hiervan zijn inÍormatie- en
discussiebijeenkomsten in het kader van de
WAO. Tijdens de bijeenkomst zijn de

bezuinigingsplannen voor zover mogelijk
toegelicht en van commentaar voorzien.
Sprekers waren:
. Piet de Ruiter, Tweede Kamerlid
. Frank Köhler, CG-Raad (Chronisch zieken

en Gehandicaptenraad)
. Gijs Rijsdijk, FNV Bouw
. Jan-Hein Wijers, voorzitter NWG (Ned. Ver.

Van Verzekeri ngsgeneeskunde)

Nadat de sprekers in een korte inleiding hun

visie hadden gegeven was er vooral ruimte voor
vragen en opmerkingen uit de zaal. Onder de

aanwezigen waren diverse
belangenverenigingen en mensen die zelf de
gevolgen van de WAO dagelijks ervaren. Aan de

hand van enkele schrijnende gevallen is
nadrukkelijk gediscussieerd hoe het verzet tegen
de nieuwe plannen te organiseren.

Belangrijkste conclusies van de waren dat er
nog veel gedaan moet worden aan de
beeldvorming rond mensen die in de WAO zitten
en dat vooral samenwerking gezocht moet
worden tussen de partijen die het niet eens zijn
met de WAO plannen. Hiertoe hebben diverse
mensen zich opgegeven om hieraan te gaan

werken.
Daarnaast was er de mogelijkheid om een
handtekening te zetten onder een oproep om de
zogenaamde negatieve (zwarte) lijst met
betrekking tot de WAO af te schatfen.

Meer informatie: Rikus Marring (4808632)

Algemene ledenvergadering 20 okt

Tijdens de ALV zalteruggekeken worden naar
het afgelopen jaar en vooruitgekeken worden
naar het volgend jaar.
Daarnaast komt de hoofdredacteur van de
Tribune (Wim Herstel) vertellen hoe de Tribune
gemaakt wordt.
We hopen op een grote oPkomst.
Contactpersoon: Dick Vestdijk (4631 337)

SP geeft Sociale Dienst een zes min

De Socialistische Partij heeft een onderzoek
gedaan naar het functioneren van de sociale
Dienst. De resultaten ervan zijn vastgelegd in
het rapport "Voldoende (6-), kan beter." Het
volgens de SP nog enigszins geflatteerde cijÍer
geeft aan dat er heelwat verbeterd kan worden.
Daartoe geeft het rapport dan ook een flink
aantal aanbevelingen.

Er zijn in totaal 188 klachten gemeld. Met name
werden opmerkingen gemaakt over de
klantvriendelijkheid, de bureaucratie, de
informatievoorziening en de dienstverlening' De

opstellers van de SP benadrukken dat het
rapport gezien moet worden als opbouwende
kritiek om te komen tot een Sociale Dienst, die
beter functioneert en klantvriendelijker werkt'
Voor veel mensen is het een hele stap om
gebruik te maken van de Sociale Dienst. Des te

noodzakelijker is een open, vriendelijke en
vakkundige benadering. Goede service, het
rechtvaardig en soepeltoepassen van de regels,

en respect voor de qliënten, die in de situatie
verkeren dat zij de Sociale Dienst nodig hebben,
is van groot belang. Zeker nu te verwachten is
dat door maatregelen van het kabinet
Balkenende het aantal mensen dat gebruik zal
moeten maken van de Sociale Dienst aanzienlijk
zaltoenemen.

Het rapport is 19 september aangeboden aan
Wethouder J. de Wilde en de directeur van de

Sociale Dienst, Dhr. E. Karrebelt.

Meer informatie: Bets Beltman, 1e1.4622907

Gidia Kap, tel. 4808632



Bijeenkomst Vogelpest
Op de oproep in onze vorig inlegvel is zoveel
reactie gekomen dat B en W op 5 november een
bijeenkomst organiseert voor Amersfoorters
waarvan de kippen zijn geruimd vanwege de
vogelpest.
Tevens zal op 18 november bij Boer Ham
("Hammetje") om 14 uur in Hooglanderveen
nieuwe kippen en ander pluimvee worden
aangeboden. Hierbij zijn landelijke politici en
pers uitgenodigd. Bij boer Ham zijn tijdens de
ruimingen deze zomerl20 dieren afgemaakt.
Contactpersoon: Gidia Kap, 480 86 32

Uit de Regio
Momenteel zijn we druk met voorbereidingen om
onze inbreng in het Streekplan voor de provincie
Utrecht op te stellen. Dit doen we in
samenwerking met de statenfractie van de SP
en alle afdelingen in de provincie Utrecht.
Contactpersoon: Wim Schoonheym (tel
4620862)

Berichten uit de Íractie
Een druk seizoen is aangebroken voor de SP-
fractie. De begroting komt er aan.
Belangrijkste punt voor de SP is het in
Amersfoott overeind houden van de Sociale
voorzieningen. Bijde presentatie van ons
rapport over de Sociale Dienst, Voldoende(6-),
kan beter, in de commissie Sociaal
Maatschappelijke Ontwikkeling bleek dat veel
fracties zich zorgen maken over de gevolgen
van de bezuinigingen. Ook kregen we veel steun
voor de aanbevelingen uit het rapport. Dat biedt
perspectief voor samenwerking.
De SP steunde het Comité tegen
Vergunningparkeren in zijn verzet tegen de
plannen van Wethouder Brink om het
vergunningengebied sterk te vergroten. Onze
fractie is voor een totale aanpak van het
probleem bij het opstellen van een nieuw
Verkeers- en Vervoersplan (WP). Bij de keuze
van de route van het fietspad van Vathorst naar
Emiclaer heeft onze fractie zich uitgesproken
voor de route Binnenom van de Fietsersbond,
als minst slechte.
Deze route belast de bewoners van de
Boerderijkamer het minst en is voor de
Vathorstbewoners de meest sociaal veilige.
ln een motie van SP, Groenlinks en PvdA wordt
wel nader onderzoek gevraagd naar de
mogelijkheid van een viaduct in het verlengde
van de Laan naar Emiclaer. Wordt vervolgd.
Zowel in de Commissie als in de Raad liet de SP
zich kritisch uit over de inspraak. Een klein
succesje bereikten we met een amendement ter
verbetering van de inspraakverordening. Bij de
inspraakprocedure wordt nu op ons voorstel in

principe een enquéte gehouden onder de
insprekers over de inspraakprocedure. Een
motie van de SP om informele ontmoetingen van
raadsleden uit eigen zakle betalen kreeg alleen
de steun van D66 en de SP. Bets Beltman
ontdekte later na afloop van de
raadsvergadering in het informele circuit dat de
verhoudingen niet zo zwart wit lagen als het in
de raad leek. Over verkeerd gebruik van
gemeenschapsgeld gesproken: er is een reis
van € 2000/p.p. gepland voor een delegatie van
5 personen naar de Verenigde Staten, dit keer is
het verhaal dat winkelcentra in Washington en
Charlotte een voorbeeld kunnen zijn voor het
winkelcentrum in Vathorst. Enkele van onze
bestuurders hebben het niet een klein beetje
hoog in de bol. ledereen begrijpt dat dit een
snoepreisje is ter versterking van de banden
tussen de Vathorst BV en de gemeente
Amersfoort. Het versterkt ons standpunt dat we
tegen de nauwe samenwerking van Gemeente
en projectontwikkelaars in bijv. BV's moeten zijn.
De reiskosten betalen dit keer de
grondaankopers in Vathorst, de verloren uren de
bewoners van Amersfoort.
De fractie zou graag nog wat meer horen van de
leden over wat ze tegenkomen in hun buurt.
Deze voeding is belangrijk voor ons werk in de
raad!We komen graag kijken en discussiëren.
Belons! 033-46 12 003 of 462 0 862. Wim van
G ammere n, fractievoorzitte r.

Geslaagde autoloze zondag
Zondagmiddag hebben vele Amersfoorters
genoten van de eerste Autoloze Zondag in
Amersfoort. Op de Schimmelpenninckstraat
werd door de SP een bruisend straatfeest
georganiseerd om de aandacht te vestigen op
het feit dat we best wat minder met de auto
kunnen. Jong en oud vermaakte zich met allerlei
activiteiten in de fietsstraat van Amersfoort.
Het werd geopend door wethouder Brink van
Verkeer. Hij gaf aan bijzonder blijte zijn met het
burgerinitiatieÍ voor de autoloze zondag. Diverse
mensen uit alle delen van de stad hebben hard
gewerkt om dit feest van de grond te krijgen. En
niet voor niks. Veeljongeren, maar ook ouderen
waren aanwezig in de Schimmelpenninckstraat.
Onder het genot van een drankje, suikerspin en
popcorn kon in de stralende zon gepraat en
gediscussieerd worden over het verkeer in de
stad. Dit resulteerde in een lijst met knelpunten
met betrekking tot (fiets)verkeer, die momenteel
gesignaleerd worden in Amersfoort

We hopen dat het initiatief het volgend jaar vele
vervolgen kent in Amersfoort. De SP heeft in
ieder geval laten zien dat het kan in Amersfoort
en dat het een succes kan worden. Meer
informatie: Rikus Marring (4808632)


