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 T R E U R I G  L I E D  

(op de wijs van ‘Aan de Amsterdamse grachten) 

   

Amsterdam laat zich verkrachten 

want m’n huis  gaat voorn..miljoen v/d hand 

Amsterdam is niet bij machte 

als de dooi ste stad is ons land 

 

maar wij hebben hier een wapen 

met drie kruisen uit..de vroegere tijd 

vastberaden en heldhaftig 

strijden wij voor barmhartigheid  

wij gaan alles eerlijk delen 

wij geloven in..de diversiteit 

want geluk dat is voor velen 

zo is Amsterdam ooit geheid 

 

Er staaat een huis aan de gracht 

in oud Amsterdam 

Waar iiik als jochie van acht 

bij grootmoeder  kwam 

 

daar wooonen de Rolling Stones 

in ‘n brievenbus 

en waaar het licht nooit meer brandt  

dat is van een Rus 

Alleen de bo..men, dro..men,  

hoog  boven het verkeer 

en in de stra..ten pra..ten wij: 

wat flik jij mij nu weer?  

 

Tegenvaller valt mee  

Op verzoek van diverse bewoners die een grote 

naheffing ‘servicekosten’ kregen heeft  

bestuurslid Erika contact opgenomen met Ymere. 

Blijkens de reactie van Ymere lijkt de kwestie 

naar tevredenheid opgelost:  

Beste Erika, 

Wat u in uw mail aangeeft klopt. De huurders 

van Keizerrijk 4 t/m 42 hebben inderdaad te 

veel kosten in rekening gekregen. Ook deze 

bewoners ontvangen in april een rectificatie. 

De huurders van Keizerrijk 70 t/m 92 hebben 

iets te weinig betaald aangezien er meer 

huurders in de kosten van deze meter hebben 

gedeeld. Deze huurders zullen niet nogmaals 

worden aangeslagen voor deze kosten omdat deze 

zijn ontstaan door een fout van ons. 

Als er nog vragen zijn, neem contact met me 

op.  

Met vriendelijke groet,  

Ymere - Vincent Koedijk 

Consulent contractbeheer 

 

G E T T O  V O O R  D E  R I J K E N  

 
De Slang is niet meer. De culturele hotspot 

van het centrum en de panden eromheen worden 

momenteel door de Principaal BV (de 

commerciële poot van sociale 

woningbouwcorporatie De Key) onbewoonbaar 

gemaakt en dichtgetimmerd. Pas begin 2016 zal 

er begonnen worden met bouwwerkzaamheden.  

De ontruiming op 25 maart was dus vooralsnog 

voor kaalslag en leegstand. De vraag is waarom 

de  panden niet gewoon gebruikt konden blijven 

worden totdat er een aannemer was gevonden. Of 

waarom onze buren - waarvan sommigen er al 

meer dan dertig jaar woonden – het pand niet 

mochten kopen of huren, zoals met gemeente en 

De Key was afgesproken. Desgevraagd verwijzen 

politiek en corporatie naar ‘project 1012’ en 

het besluit om de rafelranden op te ruimen. 

Het Handelsbladcomplex rekent men daar ook 

toe. De gemeente zet hedentendage vol in op 

hotellerie en andere ‘hoogwaardige’ commercie.  

 
 

Wonderbaarlijke wederopstanding tent 

De tent die Ilse kwijt dacht te zijn is 

terecht. De kolossale tent bleek netjes in de 

gangkast opgeborgen. Verzoek aan iedereen om 

de algemene ruimtes niet voor persoonlijke 

opslag te gebruiken.      

 
 

http://www.handelsbladcomplex.nl/


 

 

 

O P R O E P 
voor de 

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

Nieuwezijdsvoorburgwal-Keizerrijk-Spuistraat-Paleisstraat 

 Amsterdam 

m a a n d a g  3 0  m a a r t  2 0 1 5  - 2 0.0 0 
 

onder de trap 

(voortschrijdende*) AGENDA 

1. Notulen 26 februari 2015 

2. Mededelingen: BC, Bungehuis, .. 

3. Financieel jaaroverzicht 2014 (uitgereikt op de vorige huisvergadering), voor akkoord 

4. Verkiezing bestuursleden (minimaal drie, maximaal vijf) 

5. Mutaties Keizerrijk 40 en Nieuwezijdsvoorburgwal 238 - conform 1.5 Ymere-beheer-overeenkomst 

6. Fietsen, wat doen we ermee? 

7. Naheffing servicekosten Ymere (?!) 

8. Bestemming onkostenvergoeding Mannenharten 2 

9. Rondvraag 

 

* agendapunten mailen naar handelsbladcomplex@gmail.com 

 


