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2 Heleen Mees gaat vrijuit en slaat terug

De Stopera, waar de actie zal eindigen © ANP

Stop de huurexplosie, de verkoop van sociale huurwoningen en de
gedwongen verhuizingen. Met onder meer die eisen storten
woninghuurders uit Amsterdam en omgeving zich in de
verkiezingsstrijd.
'Het gaat om afbraak van de
Rechts en links breken samen
sociale huursector,' zegt Mieneke
sociale huur af
Demir- djian van de
bewonerscommissie Bloemstraat.
Annelies Groot van
'Die afbraak wordt door rechtse
Bewonerscommissie Eigen Haard op
partijen nagestreefd. Maar
Wittenburg
vanwege de crisis en de moeilijke
situatie van woningcorporaties werken linkse partijen, behalve de SP,
eraan mee. Als we hier niet tegen vechten, betekent dit het einde van de
sociale huurwoning.'

3 Wat gebeurde er met de vermiste Boeing
777? Drie mogelijke scenario's

4 Oude wc-gebouwtjes in Zuid worden
modellenbureau 'voor normale mensen'

5 In crisistijd krijgt Marokkaan geen baan:
wel Mark, geen Mohammed

De actie begint morgenmiddag met een demonstratie bij corporatie
Stadgenoot in de Sarphatistraat, waarna de karavaan verder trekt naar de
Stopera. Daar nemen woningcorporaties en politici de tien eisen van
huurders in ontvangst. Ruim dertig bewonerscommissies doen mee. Ze
krijgen steun van de SP: SP'ers staan hen bij en zitten ook de
vergaderingen voor.
Eisenlijst
Naast de genoemde drie punten eisen de actievoerders onder meer
kortere wachtlijsten, het stoppen van sloopprojecten, beter onderhoud,
herbestemming van kantoren tot huurwoningen en een verbod op het
samenvoegen van kleine woningen. Ze willen dat de corporaties weer
eigendom worden van huurders en dat het deel van het inkomen dat aan
huren wordt besteed, niet groter wordt.
'Huren stijgen, sociale huurwoningen in het centrum verdwijnen, het
onderhoud wordt niet gedaan en de politiek zit corporaties niet meer
achter de broek,' zegt Annelies Groot van Bewonerscommissie Eigen
Haard op Wittenburg. 'Met gelegenheidsargumenten - het is crisis,
corporaties moeten verhuurdersheffing betalen - komt er van de sociale
huursector niets terecht.'
Als voorbeeld van het onbegrip bij de politiek noemt Groot de discussie
over de scheiding tussen Amsterdam binnen en buiten de Ring. Ook
volgens PvdA'ers bestaat die niet. "Maar op de woningmarkt wordt juist
een kloof gemaakt. Wij zien dat corporaties op Kattenburg, Wittenburg en
Oostenburg alle sociale huurwoningen die vrijkomen, verkopen. Sociale
huurders eruit, yuppen erin."
(Door: Ton Damen)
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Een Cambuursupporter die gewond raakte tijdens de rellen rond de wedstrijd
tegen Ajax overweegt juridische stappen tegen de gemeente en de
Amsterdamse politie. 'Het is de schuld van de gemeente en de politie.' Stefan
Rinsma werd in zijn gezicht ...
Lees ook: Ajax en Cambuur sturen elkaar de rekening na rellen (10-03-14)

Huurders en SP in actie tegen woningbeleid
Stop de huurexplosie, de verkoop
van sociale huurwoningen en de
gedwongen verhuizingen. Met
onder meer die eisen storten
woninghuurders uit Amsterdam en
omgeving zich in de
verkiezingsstrijd. 'Het gaat om
afbraak van de sociale huursector,'
zegt ...

Oude wc-gebouwtjes in Zuid worden modellenbureau
'voor normale mensen'
Jaren waren ze gevuld met aarde:
de privaathuisjes aan het
Valeriusplein. Totdat Sasja Tulp ze
renoveerde voor haar Anti-Models.
En voor de herinnering aan haar
vader. Het lijkt wel of er twee
kleine bunkers staan aan het
Valeriusplein in ...

Armin van Buuren krijgt een wassen dubbelganger
Armin van Buuren krijgt een
wassenbeeld in Madame Tussauds.
Eind januari heeft de
wereldberoemde DJ geposeerd
voor een team van beeldhouwers
en fotografen uit de Tussauds
Studio's Londen. Tijdens deze
sessie zijn de pose en
gezichtsuitdrukking ...

DE CAMPAGNE

Geen nieuwe auto, maar wel posters, flyers en buttons
voor PvdA'er Angelo Bromet
Hoe trekken de politieke partijen de aandacht?
PvdA'er 'pappie' Angelo Bromet wil de
bestuurscommissie van Zuidoost in. Posters heeft
hij, flyers in twee formaten en buttons. En dat kost
allemaal geld. De auto waarvoor Angelo Bromet aan
het ...

Internationaal cultuurforum naar Amsterdam
De jaarlijkse conferentie van het World Cities Culture
Forum is dit jaar in Amsterdam. De hoofdstad zit
sinds vorig jaar in dit netwerk van 22 culturele
wereldsteden. Bestuurders, experts en
vertegenwoordigers uit de hele wereld buigen zich
van ...

Van der Laan ook aanwezig bij ontmoeting Obama
Burgemeester Eberhard van der Laan zal president
Barack Obama ook ontmoeten tijdens zijn bezoek
aan Amsterdam op 24 maart. Daar spreekt de
president onder andere met premier Mark Rutte. De
ontmoeting vindt plaats direct voorafgaand aan de
...
Lees ook: Iedereen zwijgt, dus Obama komt naar Amsterdam (10-03-14)

Fietstaxi vreest einde door regels
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De gemeente stelde in april 2013 nieuwe regels op voor het fietstaxigilde. In de
binnenstad mag de taxi niet meer onbeheerd achterblijven. Na een vijfde
waarschuwing volgt opheffing. 'Dat is toch geen manier om met mensen om te
gaan?' ...
Lees ook: Amsterdam controleert strenger op fietstaxi's (30-07-13)
Lees ook: Fietstaxi's in de stad hebben stiekem een motortje (27-07-13)

Banksy metershoog geprojecteerd op het Rijksmuseum
Een speciaal gemaakt kunstwerk
van de wereldberoemde graffitiartiest Banksy zal donderdagavond
metershoog op het Rijksmuseum
worden geprojecteerd. Gelijktijdig
zal het kunstwerk ook op onder
andere de Eiffeltoren, het Sydney
Opera House en het ...
Lees ook: Muur met Banksy's bloemenmeisje: 152.000 euro (07-12-13)
PROEFWERK

Restaurant BAK (9)
Laat u niet voor de gek houden
door het vrolijke
jongensclubhuisvoorkomen van
restaurant BAK. Hier gebeuren
bijzondere dingen. We hebben net
een cocktail besteld als het
brandalarm begint te loeien. En
brand, dat zou slecht nieuws zijn
in ...
Lees ook: Comfort Caffè (5+) (04-03-14)

Rode en groene vlakken bij pontjes over het IJ
Na een geslaagde proefperiode
krijgen meer opstappunten van de
pontjes over het IJ rode en groene
vlakken om de doorstroom te
verbeteren. De GVB wacht op mooi
weer. Vorig jaar begon de Dienst
Infrastructuur, Verkeer en Vervoer
(DIVV) met een ...

Bus schept fietser bij Station Bijlmer
Een traumateam en de brandweer zijn uitgerukt
naar de Hoogoorddreef, vlakbij Station Bijlmer
Arena, nadat een Connexxionbus daar iemand heeft
aangereden. Op foto's van omstanders is te zien dat
het slachtoffer half onder de bus ligt, terwijl ...
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