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Ymere verzacht verkoopplannen van 180
sociale huurwoningen
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'Dekmantel beste festival ter wereld in
augustus'

Rechter oordeelt over Zwarte Piet

Het Brookszadel is een gewilde buit

ALLES OVER

Amsterdam
Woningmarkt
Economie

1 Witte arbeider uit Noord voelt zich
verraden en bedreigd

Huizen in Amsterdam © ANP

Alle bewoners die door de renovatie- en verkoopplannen van
Ymere hun sociale huurwoning in het centrum van de stad
verliezen, kunnen naar hun buurt terugkeren.

2 Amsterdam plaatst 'Fault in our Stars'bankje op Leidsegracht

Dit schrijft het college van b.en w. in antwoord op vragen van
GroenLinks-raadslid Rutger Groot-Wassink. Ymere heeft in een gesprek
met SP-wethouder Laurens Ivens een reeks toezeggingen gedaan. Zo
geldt de terugkeergarantie ook voor huurders die meer verdienen dan
50.000 euro.
Ymere kreeg een storm van kritiek toen via Het Parool bekend werd dat
de corporatie 270 woningen in het centrum opknapt, ontruimt en 180
ervan verkoopt of duur verhuurt om de renovatie te betalen. Inmiddels
stelt Ymere alleen tot herhuisvesting over te gaan als dat strikt
noodzakelijk is, bijvoorbeeld als de fundering vernieuwd moet worden.

3 Verdachte van moord op Amsterdamse
Omar Kourrich overleden in cel
4 Washington Post en The Guardian
zoeken kwijtgeraakt bankje uit 'Fault in
our stars'
5 Het Brookszadel is een gewilde buit

Verder heeft Ymere beloofd huren te zullen 'aftoppen'. Kleine
huishoudens met inkomens tot 34.000 euro krijgen een maximale huur
van 557 euro, de grens waarvoor volledige huurtoeslag gekregen kan
worden. Verder komt er een huurgewenningsperiode. Volgens het
college leidt de ingreep van Ymere wel tot een daling van het aantal
sociale huurwoningen in het stadshart, maar komt de sociale voorraad
niet in gevaar.
(Door: Ton Damen)
GES PONSORDE LINKS

Lees ook: Woningverkoop Ymere drijft kersverse coalitie uiteen (19-06-14)
Lees ook: 'Ymere kan niet zomaar 180 huurders uit hun huis zetten' (18-06-14)
Lees ook: Ymere zet 180 huishoudens uit huurwoningen in Centrum (17-06-14)
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Witte arbeider uit Noord voelt zich
verraden en bedreigd

Autochtone Amsterdammers uit Tuindorp Buiksloot en Floradorp voelen zich in
de steek gelaten en achtergesteld: migranten en yuppen bedreigen hun manier
van leven. De nieuwkomers zouden zich niet aanpassen aan de gedragscodes
van de buurt, ...
Lees ook: Noord uitgeroepen tot één van de beste plekken voor hipsters
(03-04-14)

Lees ook: 'Geen tweedeling in de stad, dus spreek er ook niet over' (27-02-14)

Ymere verzacht verkoopplannen van 180 sociale
huurwoningen
Alle bewoners die door de
renovatie- en verkoopplannen van
Ymere hun sociale huurwoning in
het centrum van de stad verliezen,
kunnen naar hun buurt terugkeren.
Dit schrijft het college van b.en w.
in antwoord op vragen van
GroenLinks-raadslid ...
Lees ook: Woningverkoop Ymere drijft kersverse coalitie uiteen (19-06-14)
Lees ook: 'Ymere kan niet zomaar 180 huurders uit hun huis zetten' (18-06-14)

Rechter oordeelt over Zwarte Piet
De bestuursrechter van Amsterdam
neemt donderdag om 10.00 uur
een besluit in de zaak of Zwarte
Piet racistisch is of niet. De zaak
speelt al langere tijd. In november
werd er een kort geding
aangespannen om de intocht van
Sinterklaas tegen te ...
Lees ook: De 'nieuwe' Zwarte Piet is nog steeds donker (maar heeft geen
kroeshaar) (10-06-14)
Lees ook: Rechtbank overweegt historisch onderzoek naar Zwarte Piet
(23-05-14)

UP DATE

'Dekmantel beste festival ter wereld in augustus'
Voor het beste festival ter wereld
hoef je in augustus helemaal niet
ver van huis: Dekmantel festival in
het Amsterdamse Bos is volgens
online muziektijdschrift Resident
Advisor het beste festival van de
zomermaand. Het driedaagse
festival dat ...
Lees ook: 'Amsterdam heeft één van de beste technoscenes ter wereld'
(27-06-14)

Lees ook: Awakenings: girl-next-door en buurman-met-bierbuik-festival voor
technoliefhebbers (29-06-14)

Politie lost schoten op auto op de Nieuwmarkt
De politie heeft woensdagavond schoten gelost op
een auto die even daarvoor inreed op twee agenten
op de Nieuwmarkt. Er zijn geen gewonden gevallen.
Twee agenten wilden rond 20.30 uur een auto
controleren op de Nieuwmarkt, toen de chauffeur ...

Het Brookszadel is een gewilde buit
Iedere Amsterdammer kan er de klok op
gelijkzetten: vroeg of laat wordt je fiets gestolen.
Maar James Veenhoff raakte alleen zijn zadel kwijt.
'Welke intens gore klootzak heeft mijn Brookszadel
gejat?' twitterde hij. Een geluk dat hij zijn fiets ...
Lees ook: Het nieuwe domein van de fietsendief: de Handboogstraat (08-03-14)
Lees ook: Moderne dief steelt fiets op bestelling (03-01-14)
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Kwart Amsterdamse jongeren zit zonder werk
Het aantal werkloze jongeren in Amsterdam is het
afgelopen jaar met zo'n vierduizend toegenomen.
Daarmee zit bijna een kwart van de Amsterdamse
jongeren die willen werken werkloos thuis. Begin dit
jaar waren 18.400 Amsterdamse jongeren van 15 ...
Lees ook: Nieuw-West leest en schrijft slecht (27-06-14)
Lees ook: Mbo-zorgstudenten zijn kansloos op de banenmarkt (19-06-14)

Spoorwegmuseum zoekt oudste
treinkaartje vanuit Amsterdam

Het Spoorwegmuseum in Utrecht is op zoek naar het oudste treinkaartje van
Nederland. Het gaat om een enkeltje uit september 1839 tussen Amsterdam en
Haarlem, de eerste spoorverbinding van Nederland. Omdat volgende week het
papieren ...
Lees ook: Veel klachten over verdwijnen treinkaartje (01-07-14)

Liquidatieverdachte Hamza B. nog dit jaar in Marokko
voor de rechter
De Amsterdamse Marokkaan
Hamza B. (27) wordt waarschijnlijk
nog dit jaar berecht in Marokko
voor zijn vermoede betrokkenheid
bij de dubbele liquidatie in de
Amsterdamse Staatsliedenbuurt op
29 december 2012 en het schieten
op twee motoragenten, ...
Lees ook: Vluchten naar Marokko helpt niet meer (17-05-14)
Lees ook: Strafdossier Hamza B. vorige week al overgedragen aan autoriteiten
Marokko (15-05-14)

104 jaar oude kabelfabriek verdwijnt uit Amsterdam
Na 104 jaar komt er een einde aan
de kabelfabrieken van Draka in
Amsterdam. De in 2011 door het
Italiaanse Prysmian overgenomen
kabelfabrikant verplaatst de laatste
Amsterdamse fabriek naar Delft. In
de fabriek voor
laagspanningskabels aan de ...

Twee dagen mooi weer op komst in Amsterdam
De komende dagen keert de zomer
weer even terug naar Amsterdam:
donderdag en vrijdag wordt het
warm in Amsterdam. De
temperatuur stijgt donderdag tot
boven de 24 graden. Het is dan
bovendien vrijwel de hele dag
onbewolkt. Vrijdag wordt het zelfs
...
Lees ook: Waar mag je barbecueën in Amsterdam? (19-05-14)

Nu ook regels voor het verhuren van woonboten
Verhuurders van woonboten moeten straks aan
dezelfde regels voldoen als verhuurders van
woningen aan de wal. Dat zei wethouder Kajsa
Ollongren (Economische Zaken) vandaag in de
gemeenteraad in reactie op vragen van D66 over de
regelgeving rond ...
Lees ook: Eén op de 10 woonboten is een 'hotel' (28-06-14)
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