
huiscourant (kroningsnummer april 2013) 

Voormalig Handelsblad voormalighandelsblad@gmail.com 

          Maar je woont (nog) wel mooi in ‘t centrum… 

 

 

 

Bewonerscommissie in gesprek met Ymere 

Afgelopen woensdag (de 23
e
 april 2013) hebben 

een zestal leden van de bewonerscommissie 

kennis gemaakt met vertegenwoordigers van 

Ymere. Ook het bovenste dakterras kwam ter 

sprake. Een deel mag tijdelijk niet meer 

gebruikt worden in verband met een te grote 

belasting. Voorlopig onderzoek lijkt ook uit 

te wijzen dat er bij de de vier pandjes van de 

Paleisstraat serieus naar de funderingen moet 

worden gekeken. Voor de zomer krijgen wij een 

overzicht van alle al uitgevoerde onderzoeken. 

Wil je aan dit overleg deelnemen? Meld je aan 

bij bchandelsbladcomplex@gmail.com 

  

STOP – STedelijk Overleg Participatie 

De bewonerscommissie heeft zich aangesloten 

bij negen andere bewonerscommissies van Ymere  

in het centrum (Oudezijdsvoorburgwal, Gelderse 

kade, Bloemstraat, Goudsbloemstraat, 

Marnixkade, Haarlemmerpoort, Palmstraat en 

Prinsengracht). De bedoeling is om de 

bewonersparticipatie, door sommigen zelfs een 

wassen neus genoemd, te verbeteren. Een 

gesprek tussen STOP en Roel Steenbeek – 

bestuurder van Ymere- is in voorbereiding.  

Bestuursverkiezing vrijdag aanstaande (26 april) 

Zoals via prikbord en email al een aantal maal 

is aangekondigd is vrijdag de jaarvergadering. 

Op verzoek hebben de huidige bestuursleden 

zich bereid verklaard om als bestuur aan te 

blijven. Voor zover bekend hebben zich (nog) 

geen andere kandidaten gemeld. 

 

Externe commissie komt met advies  

Op de vergadering van vrijdag aanstaande zal 

de externe commissie verslag uitbrengen van 

haar bevindingen en een advies uitbrengen, op 

basis van hun onderzoek naar de recente 

verstoorde verhoudingen tussen Ymere en het 

Handelsbladcomplex.  

Bestuur in gesprek met Ymere 

Aan de vooravond van het einde van het 

bestuursjaar is het bestuur erkend door Ymere. 

Er is kennisgemaakt met de onlangs aangetreden 

interim-rayondirecteur van Ymere, Piet 

Breebaart die Anke Huntjes vervangt en de 

manager Klantbeheer, Suzanne Bouwman, die 

Lotte Akveld vervangt. Er waren ook twee leden 

van de externe commissie bij dit gesprek 

aanwezig. Afgesproken is dat er voor de 

zomervakantie heldere afspraken met Ymere 

worden gemaakt, onder andere aangaande het 

voordrachtsrecht. Dit zal worden vastgelegd in 

een beheersovereenkomst, een ‘protocol’.  

Landelijke Gemeenschappelijk-Wonen-dag 

Oproep om op 18 mei van 13.00 tot 16.00 

de deuren open te zetten voor iedereen 

die wat meer over gemeenschappelijk wonen 

wil weten. Aanmelding: 

info@gemeenschappelijkwonen.nl                                                               
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