HUURDERS EISEN

12 maart 2014

17.00 uur Sarphatistraat 370 - Amsterdam
18:00 Stopera Amstelzijde
Bewonersorganisaties uit alle delen van de stad organiseren een grote protestactie tegen de
afbraak van de sociale huur. De organisaties komen o.a. in verzet tegen de stijgende huren en
het in rap tempo verdwijnen van veel woningen met een betaalbare huur; zodra deze
woningen leeg komen worden ze verkocht of geliberaliseerd. Corporaties laten onderhoud
soms decennia lang achterwege en gebruiken dan een ingrijpende renovatie als reden om
bewoners gedwongen te laten verhuizen. Door de nieuwe regels in de Overlegwet (2011)
hebben bewoners ook vrijwel geen inspraak meer bij renovatie.
In een brief aan burgemeester en wethouders zeggen de bewoners: “wij zien Amsterdam
langzaam veranderen in een stad met een hippe en dure binnenstad, buitenwijken worden
getto’s. Maar wij willen niet ons huis en onze buurt verlaten want wij zijn allemaal
Amsterdammers, uit welke plaats we dan ook oorspronkelijk komen. Wij houden van
Amsterdam juist omdat er zoveel verschillende mensen wonen en omdat dit altijd een stad is
geweest waar arm en rijk in iedere buurt samen woonden”.
Op 12 maart zullen er tien huurderseisen worden aangeboden aan de woningcorporaties en
de Amsterdamse politiek.
De actie, onder de noemer ‘Huurderskaravaan, stop afbraak sociale huur’ begint woensdag 12
maart om 17:00 uur voor het hoofdkantoor van corporatie Stadgenoot.
Een vertegenwoordiger van de Amsterdamse corporatiekoepel AFWC zal daar de
huurderseisen in ontvangst nemen.
Vervolgens zal de Karavaan naar de Stopera trekken. Daar zullen vertegenwoordigers van de
politieke partijen de huurderseisen in ontvangst nemen. Vervolgens zullen de partijen
gevraagd worden de eisen te ondersteunen.
Zie ook: www.facebook.com/huurdersopstand

Contactpersonen
Annelies Groot
06- 22121488 (Oost/Centrum Oost)
Mieneke Demirdjian 06 41555762/0207855082(Centrum)
Gerard Schuitemaker 020-6164759 (na 19.00 uur)/06 26705758 (Oud West)

Bijlage:persmap

Deelnemende organisaties

Stop de Uitverkoop Oostelijke Binnenstad (Annelies Groot /Marga Doodeman)
www.stopdeuitverkoop.nu
Huurdersvereniging Oud-West (Gerard Schuitemaker) www.huurdersverenigingoudwest.nl IBW-N
(Initiatief Betaalbaar Wonen Noord (Han Wanders) www.ibw-n.nl
Huurdersvereniging De Baarsjes Bos en Lommer /BC Der Stedenbloei is Bouw en Groei (Henk van
Veen)
Huurdersvereniging vd Pekbuurt (Bart Stuart) www.vdpekbuurt.nl
Huurdersvereniging Centrum (Mieneke Demirdjian/Martine Pijpe/Boudewijn Snoeck)
www.huurdersverenigingcentrum.nl
Bewonerscommissie Noorlandercomplex (Ineke Grosmann /Marieke Gorter)
Bewonersgroep Spaarndammer buurt/ (Jan Harinck & Flavio del Pomo) www.verzet.nu
Huurdersvereniging Zuider Amstel (Miriam van Aller) www.hvza.nl
Eilandenoverleg (Marga Doodeman)
Bewonerscommissie Groenmarkt (Simon Sleen/Gerhard Rekveld)
Bewonerscommissie Goudsbloemstraat (Theo Nicola)
Bewonerscommissie Handelsbladcomplex (Martine Pijpe/Buinus Best)
Bewonerscommissie Bloemstraat (Mieneke Demirdjian/Gus Renieiri)
Bewonerscommissie Haarlemmerpoort (Guido Egas)
BC Eigen Haard Wittenburg (Annelies Groot)
Bewonerscommissie Palmstraat (Tamar Stern)

Bewonerscommissie Gelderse kade (Scarlet Huestegge)
Bewonerscommissie Prinsengracht (Rieke Besjes)
Bewonerscommissie Oudezijdvoorburgwal (Michiel Kuijpers/Annemieke de Kroon)
Bewonerscommissie Nieuwe Houttuinen (Angela en Babs Huibrechts)
www.facebook.com/Bewonerscommissiecasablanca
Bewonerscommissie Amsteldorp (Joan Krueger)
Stichting Gelijke Behandeling Volkshuisvesting (Gerard Groters/Flavio Del Pomo)
www-webklik-nl-sgbv
HBO-Argus (overkoepelende huurdersorganisatie van bewonerscommissies en huurders in Amsterdam
Woningstichting Eigen Haard (Hans Visser) www.hbo-argus.nl
Bewonersplatform Geuzenveld-Slotermeer (Arnold Paalvast)
www.bewonersplatform-geuzenveldslotermeer.nl

Bewonersvereniging Kollhoff KNSMeiland (Robert C.Dikkeboom)
en vele anderen

