Toespraak Annelies Groot van Stop de Uitverkoop bij Huurderskaravaan 12 maart 2014.
Op de Oostelijke Eilanden zijn mensen die een sociale huurwoning nodig hebben ineens niet
meer welkom. Zelfs ouderen kunnen niet meer binnen de buurt verhuizen. Dezelfde mensen,
die zich altijd hebben ingezet voor de buurt. Zij hebben indertijd gestreden voor betaalbare
huren en de sloop van de Oosterkerk weten tegen te houden.
Komt een sociale huurwoning vrij dan wordt deze verkocht of duur verhuurd.
Er waren toch afspraken over gemengde wijken en keuzes voor iedereen?.
Hoe kunnen we voor elkaar zorgen, als we allemaal de stad uit moeten? De wachtlijsten zijn
10 jaar of langer. Voor de helft van de Amsterdammers! Dit heet Woningnood. Stop overal
met verkopen en duur verhuren zolang dit probleem niet is opgelost.
Mogen we het woord tweedeling niet gebruiken? Veroorzaak dan geen tweedeling! Tegen
allerlei Europese regels in wordt nu binnen de ring in Amsterdam gediscrimineerd. Op
inkomen!
Stop hiermee en laat Amsterdam juist een voorbeeld zijn voor steden als Londen en Parijs!
Onderdak is net als voedsel en kleding een basisvoorziening. Volkshuisvesting is de
belangrijkste taak van corporaties. En de overheid moet ervoor zorgen, dat ze deze taak
kunnen uitvoeren en ze aanpakken als ze die verwaarlozen. Nu mogen ze ongestraft
projectontwikkelaar spelen. Belastingvoordelen voor kopers drijven de prijzen verder op.
En de politiek zit erbij en kijkt ernaar.
Het is daarom heel belangrijk wat u volgende week gaat stemmen. Let niet op mooie
woorden, maar wat de partijen echt doen!
Uit elkaar halen van sociale netwerken is slecht voor de veiligheid en brengt veel meer
zorgkosten mee. Te hoge huur zorgt voor minder bestedingen elders en schulden, waar de
belastingbetaler dan weer aan meebetaalt. Huurders kunnen minder makkelijk werk
accepteren. Om niet te spreken van nieuwe achterstandswijken. Dit zou nog wel eens meer
kunnen kosten dan die Verhuurdersheffing opbrengt!
Amsterdam, zorg beter voor uw inwoners en kom met concrete plannen!

