
Amsterdam, 22 oktober 2004


Geachte  leden van de pers, 

Op maandag 25 oktober aanstaande is er om 14:00 een kort geding tussen Ymere en de bewoners van de Berlageblokken. Dit naar aanleiding van huuropzegging van wooncoörporatie Ymere tegenover de bewoners van de Berlageblokken. De reden hiervoor is dat Ymere streeft naar ongegêneerd winstbejag.
De Berlageblokken zijn initieel gebouwd voor mensen met een laag inkomen. Dit doel wordt volledig over het hoofd gezien en is bezig ons, de bewoners, te verkassen en onze huizen te renoveren om later de huizen te verkopen of de huur te verdrievoudigen. De Berlageblokken zijn 3 huizenblokken met daarin 169 sociale huurwoningen en oorspronkelijk 3 bedrijfsruimtes. Zij staan in het hart van de Indische buurt, gebouwd in 1915 voor hardwerkende arbeiders.

Huurders die weigeren hun rechten te verliezen, door een gebruikersovereenkomst te tekenen, worden op groffe wijze geïntimideerd. Bijvoorbeeld door het laten uitvallen van verwarming en warm water ondanks het feit dat ze terdege ervan op de hoogte zijn dat ook kleine kinderen hierin wonen. Zo ook huurders die hier jaren wonen.
Dit soort malafide praktijken zijn niet nieuw voor ons. Ymere heeft een lange geschiedenis van wantoestanden, bijvoorbeeld steekpenningen tussen FL.500 en FL.3000 werden door geniepige bemiddelaars afgedwongen om bovenaan een wachtlijst te komen. Dit is ook toegegeven door Ymere (wat voorheen Woningbebrijf Amsterdam heette). Vele beloften zijn gebroken. Bijvoorbeeld de belofte dat alle bewoners kunnen blijven tot er daadwerkelijk met renoveren begonnen word om maar iets te noemen.

In de laatste 30 jaar heeft Ymere nauwelijke iets aan onderhoud ondernomen en toch hondderduizenden euro's in hun zak gestoken.
Beste mensen van Ymere, waar is gerechtigheid? U kunt ons niet op straat gooien met de koude van de winter om de hoek.
Vertrekken betekent voor ons verrekken! Ymere zal zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid moeten nemen.

Geachte leden van de pers, we rekenen op uw aandacht en komt allen voor een strijd die ons allen aangaat!

Hoogachtend, de bewoners van de Berlageblokken en allen die geïnteresseerd zijn. 


