
West-Indische Buurt Tegen Sloop
Beste buurtbewoner, hier is nieuwsbrief 3

Op de website van Elkien: “Wij kiezen voor sloop om economische 
redenen”. Elkien-directeur vertrekt met riant salaris+bonus. Inmiddels
zijn er drie directeuren verdwenen. WIB Tegen Sloop kiest voor opknap-
pen van achterstallig onderhoud, OOK om economische redenen.
Wij stuurden vele brieven met vragen voor Elkien, nooit antwoord Elkien
inhoudelijk, men draait om de antwoorden heen met “wij voelen met u
mee”. Dus dan moet er weer een nieuwe brief heen, voor we antwoord
krijgen duurt het weer 4 weken minimaal. 

Na ons stuk in de Leeuwarder Courant heeft de journalist met Elkien
gebeld en ook zijn verwondering uitgesproken. Na nog een protestbrief
van de Socialistische Partij en PEL mochten we eindelijk om tafel met

Elkien. 

Onze eerdere correspondentie wist men niets meer van. Klachten over
nalatig onderhoud werden opnieuw genoteerd. Elkien stelde voor een
verkennend gesprek te organiseren met WIB Tegen Sloop en 

huurder-werkgroep Surinamestraat e.o. door Nieuw-Elan geregiseerd.

In dit gesprek bleek dat die groep zich niet krachtig genoeg acht om
Elkien van mening te doen veranderen.

Dankzij steun van het Oranjefonds, konden we een springkussen huren
voor de kinderen en kon men zich uitleven op de Kop van Elkien (Jut).

Een professor van de TU Delft gespecialiseerd in bouwkunde heeft ons
advies gegeven. Ook andere bouwkundigen vinden de kosten van 
renovatie buitensporig hoog. 

Verder mochten we van Elkien toch nog het
onderzoeksrapport van KPMS ontvangen wat uw verhaal bevestigt van
nalatig onderhoud. Een architect vertelde dat sloop van een bestaande
woning al €10.000 kost, wie zou dat betalen?

Tot slot:
Het merendeel van Huizum is in de dertiger jaren gebouwd, het blijft
zuur dat Elkien vindt dat huizen die 20 jaar jonger zijn geen kans meer
hoeven te krijgen.

Veel West-Indisch woonplezier toegewenst in 2012 

en tot de volgende KEER!

Contact: wibtegensloop@hotmail.nl of Sabastraat 17
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Ondertussen hebben wij een juridische procedure gestart met
de eis om gesprekspartner van Elkien te worden. 
In het gesprek bleek dat huurdersplatform Nieuw Elan eist dat
wij die procedure stopzetten. Anders valt over samenwerking

tussen beide groepen niet te praten. 

Dit proces is niet gericht tegen Nieuw Elan maar tegen Elkien.
Het nu stopzetten kost ons echter weer kostbare tijd en de tijd
dringt, wij kunnen niet het risico nemen straks met
lege handen te staan. Dus kunnen we niet met die eis
akkoord gaan.
Een andere eis was dat wij SP en PEL buiten de deur
houden, maar als twee derde van de wijk het met die
partijen eens is over de wijk wat is daar dan op tegen?
Ja wie voor sloop is houdt ze liever buiten de deur.

Ondanks dat de wet dit voorschrijft en met meerderheidsteun
van de huurders wil Elkien ons niet erkennen als gespreks-
partner. Daarom zijn we gedwongen dit via de rechter af te
dwingen. Wij hebben een duidelijk gezicht, zijn voor het
opknappen van de huizen. In onze groep zit niemand met een

persoonlijke voorkeur voor sloop. De rechter zal beslissen.

Wij hebben nog voorgesteld te willen overleggen met de
andere groep. Ook willen wij onze onderzoeken en juridische
kennis met hun delen, wij zouden kunnen helpen met 
communicatie naar de buurt. Al onze voorstellen werden door
HWG Surinamestraat e.o. verworpen. Zij kwamen alleen met
eisen. Wel zal die groep, dankzij ons, nu een kolom krijgen in
de komende nieuwsbrief van Elkien.

De Stand NU
Na huisbezoek zou de uitslag in december 2011 bekend
gemaakt worden. Elkien stelt dit enkele maanden uit. Men
gaat nu toch eerst plannen presenteren. Daarna begint men
aan nieuwe huisbezoeken. Wij vinden dat de huurder een
keuze moet hebben van SLOOP of RENOVATIE maar ook
OPKNAPPEN van het door Elkien uitgesteld groot onderhoud,
zoals in het Valeriuskwartier kon.

Bij de huisbezoeken;
Vele mensen wilden Elkien niet ontvangen. Sommigen hebben
de deur dichtgeslagen of zijn weggegaan op de datum. 

We horen van Elkien rare prognoses, om dit te
controleren zijn mensen van WIB tegen sloop
de wijk in geweest om navraag te doen, daar
komen heel andere getallen uit dan die Elkien
noemt. Door zulke zaken vinden wij dat de
stemlijst zo gepresenteerd moet worden dat
er d.m.v. steekproeven controle mogelijk is.

Vertrouwen moet je verdienen toch?

Want voor ons is het een belangrijk punt
woningen in Leeuwarden betaalbaar te
houden. Zodat Leeuwarders niet naar Giekerk hoeven voor een tuin. 
WIB Tegen Sloop heeft samen met PEL beleidsbepalende ambtenaren
verzocht de gesprekken tussen gemeente en wooncorporaties weer in
het leven te roepen. Dat is nu na 2 jaar weer gebeurd. In de concept-
versie Leeuwarder Bestek laat wethouder Diks haar oren hangen naar de
mening van corporaties. Elkien en Woonfriesland willen 2000 betaalbare
woningen  slopen de komende jaren. Dat belooft weinig goeds voor wie
van zijn 5300 euro wil genieten.
Er blijken veel huizen met huur boven 550 en 660 leeg te staan daar-
van gaat men nog meer bouwen. Dus wie voor sloop is kan nu al 
ruimschoots terecht in huizen van 550 en het scheelt ook nog
twee verhuizingen.
Wethouder Thea Koster die de wijken behartigt haalde overvloedig
nog eens het wetboek aan, de huurder beslist, als 70% tegen is
gaat het niet door.

Op 5 juli zei directeur Boltjes dat de energie kosten hoog zijn. Energie-
leveranciers in Leeuwarden denken daar anders over. Onze wijk zit
gemiddeld helemaal niet hoog met energiekosten, in tegendeel, velen
zitten 40 euro onder het Leeuwarder gemiddelde. Laat de uitzondering
van sommigen geen maatstaf zijn!
Elkien belooft na nieuwbouw extreem lage gaskosten tot zelfs maar
€50,- per maand. Dit is vreemd want een waakvlam kost al  €20-
p/mnd. Ga hiermee akkoord als Elkien het verschil van hun misvatting
aan u betaalt! U kunt er rijk mee worden.

Op 24 september was de Wijk-Info-middag waarin o.a. Renée Reijenga
haar enerverende ervaringen vertelde met sloopdreiging. Ze zei; “het
laat je geen moment van de dag los”. Twee bestuursleden van het zeer
actieve ‘Huurders van Amsterdam’ staan, in tegenstelling tot Nieuw Elan,
wel achter ons en melden de al in 2012 komende verlaging van 
huurtoeslag en gaven na de tijd persoonlijk advies. 
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