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Huurders blijven, ook in het centrum! 
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Tijdelijke huurcontracten  

Zoals iedereen inmiddels wel zal weten 

zijn er sinds de bestuursverkiezing van 

eind mei twee nieuwe bestuursleden, Michel 

van het Keizerrijk is de nieuwe voorzitter 

en Erika uit de Spuistraat is de 

secretaris van de vereniging 

Handelsbladcomplex. Erika (op de foto) 

kreeg - samen met haar huisgenoot Vincent 

- een campuscontract voor de piepkleine 

etages van het kleine pandje naast Schuim 

in de Spuistraat, in de tijd dat onze 

verhuurder nog ingrijpende 

renovatieplannen had met het 

Handelsbladcomplex. Een onderwerp van 

gesprek met Ymere; Erika en haar 

huisgenoot moeten natuurlijk 

huurcontracten voor onbepaalde tijd 

krijgen; vaste grond onder de voeten. 

  

 
 

Ziekenhuis in de Spuistraat 

Het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis opent eind 

dit jaar een aantal poliklinieken en een 

laboratorium in de Spuistraat. De 

vestiging op de Prinsengracht werd  

verkocht aan een projectontwikkelaar.  

Op de Spuistraat kan men terecht voor 

spreekuren van dermatologie, Interne 

geneeskunde, KNO-artsen, maag-, darm- en 

lever-specialisten, neurologie en 

oogheelkunde.                             

 

Trapschoonmaak en contributie 

Een aantal Handelsbladcomplexers betaalt 

geen contributie - ondanks de recente 

verlaging - terwijl het echt verstandig is 

om wat financiële slagkracht te hebben 

voor het geval de wind omslaat. Het is 

inmiddels wel duidelijk dat het bepaald 

niet vanzelfsprekend is om (nog) in het 

centrum wonen. En wat te doen met het 

handjevol hoofdgebouwbewoners dat niets 

bijdraagt aan de trapschoonmaak? Waarom 

eigenlijk niet? Gebrek aan betrokkenheid, 

anarchistische instelling of jong en 

onwetend? 

Een onderwerp van gesprek voor de komende 

huisvergadering.  

 

http://www.handelsbladcomplex.nl/


 

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 

Donderdag 28 augustus - 20.00 

plaats:  Gemeenschapsruimte! (onder de trap hoofdtrappenhuis) 
 

AGENDA 

1. Notulen 30 juni 2014 (via de mail *) 

2. Mededelingen BC 

3. Kwestie typering 

4. Contributie 

5. Rondvraag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Niet gehad? Mail 

handelsbladcomplex@gmail.com of kijk op www.handelsbladcomplex.nl 
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