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

25 februari: dakterrassen onder het mes
Maandag de 25e begint een speciaal
bedrijf met het leeghalen van de
dakterrassen. Alle niet gestickerde
planten, potten en andere zaken worden
verwijderd. Daarna zal de firma Klomp
het dak schoonmaken, onderzoeken en
repareren. Dat zal ongeveer drie weken
duren. Maandagochtend 4 maart en 18
maart wordt er een kraan ingezet.
26 februari: commissie-avond met film!
De externe commissie nodigt alle
bewoners van het Handelsbladcomplex uit
voor het bijwonen van een avond waarop
ze zich zullen presenteren. Ze willen op
deze avond tevens de lijn bespreken die
ze voor ogen hebben om uit de impasse te
raken die is ontstaan tussen bewoners
onderling en in relatie tot Ymere. Ter
lering ende vermaak zal de Handelsbladdocumentaire van commissielid Annegriet
Wietsma ‘De passanten’ worden vertoond:
‘Anderhalve eeuw geschiedenis, gezien
door de ogen van een gebouw en verwoord
door haar passanten.’ Meer informatie op
de achterkant.

28 februari: huisvergadering
Voor agenda zie achterkant van dit blad.
9 maart: Het slangenpand viert feest
Al gaan de ontruimingsprocedures
ondertussen gewoon door en heeft De
Key/De Principaal ondanks de ingeleverde
zienswijzes de nodige sloop- en
bouwvergunningen gekregen, ‘De Slang’
viert haar 30e verjaardag. Woensdag 6
maart beginnen diverse festiviteiten en

zaterdag 9 maart is het feestelijke
hoogtepunt vanaf 13.00 met een
kunstmarkt op straat, muziek in De
Slang, een food-corner, live-graffiti,
lezingen en voordrachten in De
Boekenboom en ter afsluiting 's avonds
bands en dj's in de Vrankrijk.
Handelsbladcomplexbewoners zijn
uitgenodigd.

12 maart: bewonersinspraak op de rol

De PvdA, Groen Links en de SP zouden
gezamenlijk een notitie opstellen ter
verbetering van bewonersparticipatie.
Alleen de SP heeft de daad bij het woord
gevoegd en de notitie opgesteld, die 12
maart op de agenda staat van de
commissie Bouwen en Wonen Centrum. De
aanleiding is de gebleken mogelijkheid
voor woningbouwcorporaties om de in de
overlegwet vastgelegde bewonersinspraak
aan de laars te lappen. Renovatieprojecten van Ymere zoals de Groenmarkt,
de Haarlemmerpoort en de Palmstraat
mondden na de aanvankelijk schijnbaar
ruimhartige inventarisatie van
bewonerswensen tot stomme verbazing van
de huurders uit in (een poging tot)
ontbinding van de huurcontracten. Het
Handelsbladcomplex wordt ook in deze
notitie genoemd. Sanne (namens
vereniging) en Saar (namens
bewonerscommissie) zullen inspreken.

