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Nieuwe bewonersondersteuners  

Omdat onze bewonersondersteuner Jeroen Wolfrat 

besloot om 

huurrechtadvocaat bij 

Sarolea te worden moest 

de bewonerscommissie op 

zoek naar vervanging.  

Met instemming van Ymere 

heeft het Handelsblad nu 

twee bouwtechnische 

bewonersondersteuners; 

Kees Vriend en Niels van 

der Maas(op de foto). 

Kees Vriend is een oude 

bekende van ons complex. 

Als jonge student was hij 

assistent bij het  

architectenbureau van 

Kees de Kat & Dick Peek. 

In deze hoedanigheid 

heeft hij ons complex 

middels bouwtekeningen in 

kaart gebracht, voor de 

renovatie rond 1990. 

Niels van der Maas was in 

een ver verleden bedrijfsleider bij Paradiso en 

daarna vele jaren bouwopzichter bij De Key. 

De aanpak van het achterstallig onderhoud is gepland 

in 2015. De plannen moeten begin 2014 klaar zijn.  

 

Nieuwe website 

Sinds enkele weken is er (na jaren) weer een 

Handelsbladcomplex-website in de lucht, met dank aan 

Eddy: www.handelsbladcomplex.nl 

Een medium voor historie en alle actualiteit. Foto’s 

en kopij welkom! Mail: handelsbladcomplex@gmail.com 

 

Nieuwe afspraken met Ymere 

 

Het had wat voeten in de aarde maar 23 december 

staan uiteindelijk - met instemming van de 

huisvergadering op 19 december - de handtekeningen 

onder vernieuwde beheersafspraken tussen ons en 

Ymere.  

Voor interim-directeur Piet Breebaart en de 

vestiging Centrum is het een van de laatste 

handelingen ten behoeve van ons complex. Per 1 

januari 2014 heeft het Handelsbladcomplex van doen 

met Ron Onverzaagt, de regiomanager van Ymere 

Amsterdam Noord/Centrum. Voor de volledige tekst van 

het protocol: zie de website van de Vereniging   

 

Nieuwe rechterlijke uitspraak  

De bestuursrechter van het Paleis van Justitie in 

Den Haag van het College van Beroep voor het 

Bedrijfsleven heeft 16 december jongstleden, het 

beroep wat was ingediend door de ontslagen 

bestuursleden (laatste beroepsmogelijkheid) 

ongegrond verklaard. De inschrijving naar aanleiding 

van de bestuursverkiezing van 26 april 2012 van 

Jeroen, Martine en Sanne is derhalve onherroepelijk.    

Nieuw leven in het hoofdtrappenhuis 

Na de succesvolle comeback van de weggeefhoek in het 

hoofdtrappenhuis verscheen er onlangs een 

schrijfdeur waar iedereen vrolijk van werd. En een 

reeks kleurige interieurtips die het traplopen 

vergemakkelijkten. Ook een pandpoes werd liefderijk 

ontvangen.  

In het kader van deze upgrading hing er een 

origineel eikenhouten  Algemeen-Handelsblad-

vitrinekastje achter de toegangsdeur. De volgende 

morgen was het weg.  

Dankzij de inzet van een meelevende bewoner en zijn 

dochter hangt er nu een schoolbord op de plek van 

het kastje. Voor alle mededelingen.  

  

N.B.: In het geval behoeftige medebewoners in deze 

donkere huurdersdagen kastjes nodig hebben omdat men 

anders geen brood op de plank heeft; het is mogelijk 

om een aanvraag te doen bij de huispot van de 

Vereniging. 

  

Gespuis 

Het gaat de verkeerde kant op voor onze buren in De 

Slang, de culturele trekpleister van de Spuistraat 

en omgeving. De geplande aankoop van dit al meer dan 

dertig jaar gekraakte pand dreigt niet door te gaan 

omdat eigenaar De Key ondanks de fors gedaalde 

vastgoedprijzen 50 % meer wil dan ze er zelf voor 

heeft betaald. Onbetaalbaar dus. Portefeuillehouder 

Boudewijn Oranje (D’66) zegt niets te kunnen doen. 

Toevalligerwijze is ‘Stag Europe’, een onderdeel van 

Grand City Hotels en eigenaar van Foodplaza en het 

hotel in aanbouw erboven, in de race om een 

hotelvergunning te krijgen voor het recent 

aangekochte gebouw van de Kasassociatie in de 

Spuistraat.  De hotelstop in onze buurt is te 

omzeilen (het nieuwe bestemmingsplan 1012) door een 

plus-formule. In dit geval opteert Stag Europe voor 

een hotelfunctie door het voorstel van een SLANG-

achtig concept van exposities en kleinschalige 

verkoop van producten uit de creatieve industrie.  

Wees solidair met de buren, steun De Slang en teken 

http://www.handelsbladcomplex.nl/
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mailto:handelsbladcomplex@gmail.com


hun petitie: http://deslang.nl/  

 

 

 

U I T N O D I G I N G    N I E U W J A A R S H U I S B O R R E L 
 

            en viering van 35 jaar Ronald Rink!                 

zaterdag 18 januari 2014 
vanaf 16.00 

in THE TIMES 

Nieuwezijdsvoorburgwal 240  
 

en ook nog een 
 

O P R O E P 
 

voor de 

  

H U I S V E R G A D E R I N G 
Vereniging Voormalig Handelsbladcomplex 

Nieuwezijdsvoorburgwal-Keizerrijk-Spuistraat-Paleisstraat 

 Amsterdam 

Dinsdag 28 januari 2014 - 20.00 

plaats:  KIS Paleisstraat 107 
 

(voortschrijdende*) AGENDA 

1. Opening 20:00 

2. Notulen 19 december 2013 (via de mail*) 

3. Mededelingen: Bewonerscommissie, bewonersmutaties,..  

4. Jaarrekening (wordt op HV uitgedeeld) 

5. Contributie. Vaststelling hoogte en bestedingen 

6. Gebruik Algemene Ruimtes 

7. Wijziging statuten en huishoudelijk reglement 

8. Rondvraag 
 

http://deslang.nl/
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* agendapunten mailen naar handelsbladcomplex@gmail.com 
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