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

Operatie Dakterras

De bewonerscommissie zal eind maart voor een
kennismakingsgesprek worden uitgenodigd door
Onno Terpstra, als alle onderzoeksresultaten
binnen zijn. Volgens Koen Go ziet in ieder
geval de constructie van onze dakterrassen er
goed uit. Er is naar zijn zeggen geen houtrot
geconstateerd in de draagbalken. De vraag is
waarom de staptegels op het bovenste
dakterras dan vervangen schijnen te moeten
worden door kiezels.

woningen voor sociale huur beschikbaar te
houden.
Ook bij de Haarlemmerpoort, de Palmstraat, de
Bloemstraat, de Geldersekade en het
Handelsbladgebouw (allen van Ymere) gaat
ingrijpend gerenoveerd worden en de burgerparticipatie verloopt ook hier moeizaam. Het
is van belang dat bij het afgeven van een
peildatum de bewonersparticipatie goed
geborgd is. Voorstel: 1. Het voornemen het
advies voor een peildatum af te geven, wordt
voortaan op een geëigend moment in de
commissie Bouwen en Wonen besproken. 2. Het
dagelijks bestuur adviseert de Dienst Wonen
Zorg en Samenleven de afgifte van de
peildatum voor de Marnixblokken te
heroverwegen opdat Ymere een nieuw gesprek
aangaat met de bewonerscommissie van de
Marnixblokken. Kom dinsdag 12 maart naar de
commissie Bouwen en Wonen - stadhuis kamer
0239; aanvang 19.30 uur
Nelly Duijndam en Frans Icke

Actie huuralarm woonbond Den Haag

Zorg dat renovatie geen rotwoord meer is!
Het dagelijks bestuur van stadsdeel centrum
heeft een positief advies gegeven voor het
afgeven van een peildatum (3 oktober 2012)
met het oog op de renovatie van de
Marnixblokken van Ymere, nabij de Groenmarkt.
Met deze laatste stap in de
planontwikkelingsfase bepaalt de Dienst Wonen
Zorg en Samenleven de ingangsdatum waarop de
bewoners een stadsvernieuwingsurgentie
krijgen. De bewonerscommissie van de
Marnixblokken is diep teleurgesteld. De
‘Leidraad Participatie’ (2010) was bedoeld
als houvast in het proces van stedelijke
vernieuwing en bewoners-participatie maar het
bleek een wassen neus. Ymere wil o.a. alle
huurcontracten ontbinden en negeert de wens
van de bewonerscommissie om 30% van de

Woensdag 5 maart kregen senatoren van de 1e
kamer 65000 handtekeningen tegen de
plofhuurmaatregelen van Rutte-II overhandigd
door de voorzitter van de Woonbond.
Vertegenwoordigers van huurdersverenigingen
en bewonerscommissies uit alle hoeken van het
land waren aanwezig om hun stem te laten
horen. Naar hun mening is de verhouding
tussen huur en huis volledig zoek. De Eerste
Kamer heeft de behandeling verdaagd naar 12
maart.
Jan van der Roest, voorzitter Stichting
Huurders Ymere (SHY), was zo vriendelijk om
het Handelsbladcomplex landelijk onder de
aandacht te brengen (zie foto).

