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Nieuwsbrief najaar 2014 aan de bewoners van het Entrepotdok, Binnenkadijk en Laaíekadiik

IlUe rnoeten hoognodig even bijpraten!
De Bewonerscommissie Entrepotdok nodigt u uit om op 18 oktobêÍ 20'14 van '14.0È1ó.00 uur te overleggen in
ceÍé 25 Sêven, Entrepotdok ó4A, over kwesties rond uw en onzê woningen. Wij informeren u dan over wat we de
aÍgelopen maanden gêdaan hebbên en wat er de komende t i jd op ons aÍkomt.

*

Ondoorzichtig huurbeleid
Het huuíbeleid vên de Al l iant iê voor het Entrêpotdok ls
buitengewoon ondoorzicht ig.  Sinds er sprakê was van de
mogel i jke status Ri jksmonumênt heêft  dê Al l iant iê de
mêximaal rede ijke netto hLrurprljs verhooed mêt 30 procênt.
En daarna kwamen de zogeheten 25 schaêístepunten
( 'DonneÍpunten') .  Tenslotte werd de monumententoeslag
van 30 procent vervangen door 50 monumententoeslag-
punten. Terzi jde: wanneer de status Ri jksmonumênt daad-
werkel i jk is ingegaan, was tot nu toê niet te achterhalen,
dus is ook onduidel i jk vanaÍ wanneer dê Al l iant ie zich op
een extra vêrhuurcadeau mocht (??)t facterên.
ln een concreet voorbeeld wordt een puntêntotaalvan 189
nu al  voor bi jna 40 procent bepaald door deze wi l lekeurige
extía punten, die weinig te maken hebben met een
objectieve vaststêlling van een rechtvaardigê huurprijs.
Door di t  êl les -  en de consequent ies van eventueel scheeÍ
wonen dreigen steêds meer bewoners door de bovên-
grens van de (sociale) huurbescherming te schieten en
nieuwe bewoners mogen meteen het vol lê pond betalên.
Eên huurtoeslag kên rnen vergeten in de gêl iberal isêerde
woning.
De Al l iênt ie is er9 onduidel i jk als we vragen naar het
wel/niet begrênzên van de huur voor (zittende) bewoners in
een huis met tot  nu toe een sociale huuÍ.
Wij  proberen oude toezeggingen overêind te houdên ên
volgen de ontwikkê] lngen nauwgezet.
Met Pal ladion, de koepelvan bewonerscoÍnmissies bi j  de
Al l iant ie,  en de Huuídersvereniging Amsterdam zi jn wi j  in

sesprek over de mose ijkheid van een pÍoeïproces zodra
een huurder door de bovengrens van de huurbescherming
sch;et.

Praat u met ons mêe?
Vertelt u ons over Íw ervaringen met het wonen op het
Entrepotdok? ldêeën voor verbeterlng?
Kom êrmee op '18 oktober in 25 seven.
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Wateroverlast
8i j  elke stevige rêgenbui loopt het wateÍ een f l ink êantê
bergingen aan de Laagtekadi jk binnen. De Al l iant ie heeft  êl
anderhalfjaar geleden beloofd deze watêroverlast te veÍ
helpen, maar tot  nu toe is men niet veêl verder gekomen
dan pdppen en (/o r in r .09êl i jk)  nàt houder en ge.uzie
met Waternet over de schuldvraag.
Eên structuíêlê oplossing lljkt nog vêr weg. s het de drainage
(verantwoordelijke: de Alliantiê), het riool (Waternet) of het
gevolg van de tuinrenovat ie van de Sibbe woningen achter
de Hoogtekêdijk (in dat geva is ook De Key pêrtij).
Wiê hêt ook op z'n gewe'ten hee{tr de Alliantie is voor de
huurders aanspreekbaar op een droge bêíging ên dat doêt
de bewonêrscommissie dan ook. lvêaí we zl ln het praten
ên vergadêren langzamerhand zat en berêden ons op mêêr
voelbare adiê. Doêt u meê?
Nota Benê: in dê p!ntenberêkêning van uw huur staat
'Berging'gênoteerd voor 0 (nul)  punten, wênt de werkel i jke
score is verstopt in de catêgoriê 'Overige .  Misschiên een
poging om daarmee ook dê verantwoordel i jkheid voor de
'grêt is '  berging te vêrdoezelên?

Van hoog naar laag verhuizen
Hêt komt voor dêt bewoners de trappen fysiek niet meer
aankunnen ên proberên te verhuizen naar een desnoods
kleinere woning op het binnenstraatniveau (soms vindt men
iemênd bereid te rui len).  Als het êan de Al l iant iê l igt ,  kan
deze verhuizing een onaangenaarn foíse huurverhoging
tot gevolg hebben (ook de êventuele aanbieder van de
benedenwoning kan er fors op achterui t  gaan).  On angs
hêêlde êen Entrepotdokbewoner nog op die manier de
kfant:  hi j  moêst om medische redenen nêar beneden, vond
een (kleiner)huis maar kreeg een dikke huurverhoging op
de koop toe, A een êctie van omwonenden maakte het
huurveÍschi l  ui teindel i jk iets mlndêr ondrasel i jk.
Dê Bewonerscommissie wi ldêt er een eind komt aên on-
doorzicht ige, unÍalre regels bi j  noodgedwongen verhuizen
binnen het complex. Wij  streven naar eên rêgê lng waarbi j
rui len van boven naar beneden gebe!rt  zonder tussent i jdse
huurverhosins voor elk van beide huizen. Wij  z i jn beniêuwd
wat u êen redel i jke afspraak vindt.


