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Bewonerscommissie Entrepotdok. www.bcentrepotdok.nl . info@bcentrepotdok.nl

N ieuwsbrief  bewonerscom m issie Entrepotdok -  septem ber 2022

Beste medehuurders van het Entrepotdok complex,

In deze nieuwsbrief  informeren we ju l l ie over een paar zaken die al le huurders aangaan. Onder andere de verkoop van

sociale huurwoningen en een volgende fase in de aanleg van zonnepanelen. Om deze reden beleggen wi j  maandag 25

september a.s.  een huurdersbi jeenkomst in de gelagkamervan de SOOP (Nieuwe Kerkstraat 1-24)

KOOP & HUUR
In ju l i  hebben huurders in het westel i jke deelvan het Entrepotdok (van Kadi jksplein tot  aan restaurant Bloem)een

brief  van De Al l iant ie ontvangen. In de br ief  kondigt De Al l iant ie aan sociale huurwoningen in het Entrepotdok

complex te (wi l len) gaan verkopen. Zi t tende huurders kr i jgen het aanbod om hun eigen huurwoning tegen de actuele

taxat iewaarde te kopen. De Bewonerscommissie heeft  in februari  2021 De Al l iant ie negat ief  geadviseerd over deze

voorgenomen verKoop. Onder andere omdat de taxat iewaarde van deze woningen - c irca t ien keer de pr i js van de

woningen bi j  oplevering in de jaren '80 -  niet  op te brengen is voor het overgrote deel van de huidige bewoners. Een

voorbeeld ui t  de buurt :  een tweekamerf lat  van 52 m2 van De Al l iant ie aan de Overhaalsgang werd eerder di t  jaar

verkocht voor 400.000 euro. Daarnaast vindt de Bewonerscommissie het s lecht voor de diversi tei t  en sociale cohesie

binnen het complex als steeds meer woningen al leen aan kapitaalkracht ige mensen verkocht of tegen zeer hoge

huren verhuurd worden. Door de l iberal isat ie van de huren zi jn de afgelopen jaren al  veel woningen onttrokken aan

de sociale huursector.

Ons vol ledige advies staat op de websi te van de Bewonerscommissie:

ZON N EPAN ELEN

Een aantal  bewoners van het Entrepotdok heeft  een cooperat ie opgericht,  Zon op het Dok, met als doel het dak van

het Entrepotdok te beleggen met zonnepanelen. De eerste panelen zi jn gelegd en binnenkort  zal  de volgende ' legfase

beginnen. De Bewonerscommissie is voorstander van verduurzaming van het Entrepotdok, maar dan in bredere z in:

naast duurzame energie wi l len we ook een oplossing voor de toenemende hi t te op de daken en pleint jes van ons

complex in de zomer. Groen en regenwateropslag op het grootste dak van Amsterdam l i jken ons meer dan wensel i jk.

Wij  hebben De Al l iant ie gevraagd naar het ' legplan'  en of er onderzoek is gedaan naar mogel i jke negat ieve effecten
van de zonnepanelen. Denk hierbi j  aan binnentemperaturen van woningen met ramen aan het dak, v luchtwegen,
brandvei l igheid en woongenot).  Meer daarover op het huurdersoverleg.

UITNODIGING HUURDERSBIJEENKOMST
Graag informeren we u over bovengenoemde zaken. Daarnaast horen we graag welke zaken in en rondom het

Entrepotdok complex u belangri jk v indt.  Bi jvoorbeeld onderhoud van l i f ten, ui tvoering van werkzaamheden aan het

complex, overlast en/of in i t iat ieven ter verbeter ing van ons woongenot.  Laat ook uw stem horen!

Datum:
r i jd:
Locatie:

maandag 26 september
19.00 tot  21.00 uur ( in loop: 18:45-19:00 uur)
SOOP (Kerkstraat 124l'
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