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Nieuwsbrief van 8 dec. 2009
Beste bewoners,
Hier is al weer de zevende nieuwsbrief van uw bewoners commissie de reddingsboei, met
goed en slecht nieuws.
In de vergadering van 8 december in het stadsdeel kantoor over de sloop/nieuwbouw van
onze wijk, hebben de PvdA, CDA, VVD besloten tot sloop. Leefbaar Slotermeer Geuzenveld
en GroenLinks stemden tegen deze sloop plannen. Mw. Eksik van GroenLinks hield een
prachtig pleidooi voor de hofjes.
De drie hofjes hebben uitstel, tot de centrale stad heeft besloten wat er met de Noordzijde
moet gaan gebeuren in de structuurvisie. De centrale stad wil hiervan een boulevard maken
met de allure van een stad als Monaco en op deze wijze bewoners vanuit de stad hier naar
toe te trekken. Er is hier geen begin of eind datum genoemd wanneer er gestart gaat
worden. Volgens de partijen zijn er nog geen plannen hiervoor. Maar dat verhaaltje hebben
we wel eens eerder gehoord.
Zo ziet u maar, wel aan de mensen van de stad denken maar niet aan de eigen bewoners.
De Couperus buurt, aan de overzijde van de Burg. Roëlstraat, is treurig genoeg als eerste
aan de beurt om onder de sloophamer geveld te worden. Ondanks alle hard verscheurende
smeekbede’s van bewoners om de woningen te laten staan en eventueel te renoveren was
de PvdA niet te vermurwen. De Partij van de Arbeid heeft hierbij, volgens alle aanwezige,
een naamsverandering ondergaan in de Partij van de Afbraak door in te stemmen met de
sloop van ongeveer 600 woningen in de Couperus buurt en nog eens 2300 woningen in de
andere wijken. Op de lange termijn ontkomt niemand aan de sloophamer.
In maart 2010 zijn er nieuwe verkiezingen, laten wij deze partijen dan op gepaste wijze
bedanken.
Wij blijven alert en de Partij van de Afbraak op de voet volgen.
Maar vergeet niet, dat sloop alleen maar kosten met zich meebrengt. € 5250 lijkt veel geld, u
krijgt de helft als u tekent en de andere helft als u de oude woning verlaat mits deze is goed
gekeurd door Stadgenoot. Eventuele gebreken worden op u verhaald en worden van het
resterende bedrag afgetrokken. Dan de nieuwe huur, deze is voor de meeste mensen niet te
betalen ondanks de huur gewenning en de eventuele parkeervergunning, hogere ontroerend
zaak belasting en watergeld. Dan is meer wel minder.
BC de Reddingsboei
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Mocht u willen reageren op deze nieuwsbrief mail dan aan dereddingsboei@live.nl

