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NIEUWSBRIEF Nr.5
BEWONERSCOMMISSIE

HEEMSKERK-KEMPENAER-TALMASTRAAT
29 juli 2019

VERGADERING VOLGENDE WEEK MAANDAG!
Op maandagavond 5 augustus om 19.30 praat de Bewonerscommissie je graag bij over de
stand van zaken. Wij zullen je informeren over waar wij als Bewonerscommissie mee bezig
zijn. Er zijn belangrijke nieuwe feiten te bespreken!
Natuurlijk horen wij ook graag jouw mening. Vragen zijn van harte welkom.

Locatie: Centrum Corridor , Stadhoudersweg 7a.
Tijd: maandag 5 augustus, 19.30 uur

Beste buren,
Sinds Vestia haar plannen voor grootscheepse “renovatie14 heeft gelanceerd zitten velen van
ons behoorlijk in de stress. Mensen kunnen er niet van slapen, lopen te piekeren, weten niet
goed hoe nu verder. Dat is niet raar, want tegenover de reus Vestia voel je je als individuele
huurder heel klein.

Een rechtszaak, een onzekere toekomst, of straks misschien voor jou het lelijkste huisje van
de hele stad, omdat je je hebt uitgesproken tegen de plannen van Vestia, en ga maar door...
De angst zit er goed in! Dat is niet raar. Uiteraard komt dat Vestia heel goed uit. Want hoe
angstiger wij zijn, hoe beter zij hun plannen kunnen doorvoeren.

Niet eens met de plannen

Ondanks dat 36 woningen hebben aangegeven dat wij als bewoners het niet eens zijn met de
plannen, gaat Vestia door alsof er niets aan de hand is. Eén voor één worden de huurders
gebeld voor een afspraak. Om de huurder te informeren - maar ondertussen natuurlijk om de
plannen van Vestia te promoten. Iedere huurder die overstag gaat, en kiest voor uitverhuizen
is weer een plusje voor Vestia.

Teken niet te snel!

Maar teken niet te snel voor uitverhuizen! Want de Bewonerscommissie zit niet stil,
integendeel. Wat ons betreft is het gesprek met Vestia nog lang niet afgelopen. Het begint het
pas!
Daarom willen we jullie aanmoedigen om allen te komen!
Onze belangen zijn minstens zo belangrijk als die van Vestia! Niet alleen de machtige reus
telt, maar ook de bewoner!

Samen sterk



Voortaan krijgen jullie eens in de twee weken een nieuwsbrief van de Bewonerscommissie,
zodat u weet hoe we ervoor staan. Om houvast te bieden, informatie en steun in deze
moeilijke tijden. Samen staan we sterk!

Waar is de Bewonerscommissie mee bezig

•Er zijn gesprekken geweest tussen de Bewonerscommissie en aantal architecten. De plannen
van Vestia zijn kritisch bekeken en van commentaar voorzien. Inmiddels heeft de
Bewonerscommissie een keuze gemaakt voor het architectenbureau KBNG van Miel
Karthaus. Hij zal, in samenspraak met de bewoners, inzetten op woningverbetering, waarbij
de indeling van de woningen intact blijft en wij als bewoners onze huurcontracten niet
verliezen.

•Postercampagne Mijn HART woont hier en Sloop ons niet.
Zeer binnenkort hangen er raamposters in de Talmastraat. Voortaan kunnen alle
voorbijgangers zien dat er iets aan het gebeuren is. In de Kempenaerstraat en de
Heemskerkstraat en wil je ook een stukje van je raam beschikbaar stellen? Mail naar
carol.vlugt@gmail.com of geef dit aan op de vergadering van 5 augustus!

•Opzoomeren. In overleg met de Opzoomercommissie van de Talmastraat wordt dit jaar
gekozen voor het thema Thuis. Hieraan worden allerlei leuke acties gekoppeld. Binnenkort
meer hierover.

Spreekuur voor bewoners

Voortaan houdt de Bewonerscommissie iedere 2 weken een spreekuur. Hier kun je terecht
voor inhoudelijke vragen en natuurlijk voor een gesprek over wat er gaande is.
Locatie tijdens de zomer: Talma Terras
Datum en tijd: op maandag-avonden tussen 18.30 en 19.30 uur, data volgen z.s.m.!

Bewonersvergaderingen

Het blijkt dat er onder de bewoners behoefte is aan meer actuele informatie. Daarom is er
voortaan iedere maand een vergadering van de Bewonerscommissie. Zo blijf je op de hoogte,
en hou je contact met de medebewoners. De eerste vergadering is, zoals hierboven
aangekondigd, aanstaande maandag 4 augustus. De vergaderingen zullen steeds plaatsvinden
op de maandagavond.

Vrijwilligers gezocht

De Bewonerscommissie zoekt nog vrijwilligers! Wil jij ons helpen dan horen wij het graag.
Er zijn kleine en grotere taken. Velen schouders maken het werk lichter.
Je kunt je opgeven tijdens de Bewonersvergadering of via de mail, naar Bewonerscommissie
HKT, bewonerscommissiehkt@gmail.com

Hartelijke groet en tot de volgende nieuwsbrief!
De Bewonerscommissie
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