omheen. Wel wordt gezegd dat vanaf September een website gemaakt
wordt met informatie. Maar lang niet iedereen heeft internet.

West-Indische Buurt Tegen Sloop
Beste buurtbewoner,
Met een aantal mensen zijn wij de afgelopen dagen, gesteund door SP
en PEL, de wijk in geweest om ons formulier weer op te halen. We
hebben met velen van u gesproken en de reakties stemmen hoopvol,
tenminste als je de wijk wilt behouden. Onze uitslag vertelt dat de
huidige gang van zaken de mensen bepaald niet aanstaat.

Energie kosten
KPMS kwam met thermische foto’s, onze
experts zeggen dat het een leuk visueel beeld
is maar dat je zulke foto’s ook van nieuwe woningen
kunt maken, zelfs de dakgoot leek warm volgens de foto’s.
Elkien meldde ook hoge energie kosten. Energiebedrijven hebben
ons de gemiddelde kosten van energie in Leeuwarden gegeven,
€150/mnd, navraag onder bewoners leert dat velen daaronder zitten
met €120 en sommigen erboven. Dus opnieuw geen argument voor
sloop. Iemand die het zelf goed heeft laten installeren, met isolatie
tussen radiator en buitenmuur betaalt zelfs maar €110. Ze heeft
de aanschaf kosten al terugverdiend en geen problemen dat een
te kleine radiator de keuken niet warm houdt.
De suggestie dat men straks in de nieuwe woning €50
betaalt kan niemand in nieuwe woningen die ik
ken bevestigen, integendeel men zit soms
boven de 150 euro per maand.

Uitslag
De uitslag van onze peiling van steun voor uw West-Indische Buurt
Tegen Sloop; 63,8% vindt dat wij gesprekspartner van Elkien moeten
worden en dat opknappen serieus bekeken moet worden.
Onze peiling staat overigens los van hoe men over sloop denkt. Ook
onder mensen die niet tekenden zitten velen die tegen sloop zijn. Een
enkeling is de vele post over dit onderwerp zat, excuses daarvoor, maar
bij de grote meerderheid is men heel erg blij dat gezegd wordt wat
velen al denken.
Dus ook serieus kijken naar opknappen Elkien! En problemen, die er in sommige woningen zijn, met
kwaliteits keurmerk aanpakken, geen halfslachtige oplossingen of uitvluchten meer.
Contact
E-mail :
wibtegensloop@hotmail.com
Contactadres: Sabastraat 17
Fotoverantwoording: Foto 1 Historisch Centrum Leeuwarden:
Een website met veel oude Leeuwarder afbeeldingen.
http://hcl.pictura-dp.nl/
klik op ‘zoeken’ en straatnaam.
Andere Foto’s komen uit eigen bezit.
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Onze indrukken zoals u die vertelde.
Elkien heeft de wettelijke plicht binnen 25 jaar groot onderhoud te doen,
bij onze woningen is dat al 29 jaar. Er zijn mensen die nog nooit een
nieuw keukenblok gehad hebben en geen tegels in WC en douche zoals
in het Valerius-kwartier. We hebben van U ook mogen horen dat er in de
woningen verschillende klachten zijn die Elkien niet, of onvoldoende
aanpakt. Een stukadoor, wonend in een duplexwoning, met ervaring op
dit vlak die Elkien vertelt hoe je vocht in de muur aanpakt wordt uitgelachen. Tegen een ander wordt gezegd dat het eigen schuld is dat hij
beter moet ventileren. In de laagbouw zien we dat de tuin opgehoogd is
waardoor het rooster half dicht zit, wat vocht en slakken bevordert. Wij
spraken een schilder die het niet kan aanzien en zelf de voordeur en
1

kozijnen gaat verven. Hij zegt: “als je op die verf een krabber zet haal
je zo de hele laag er af, ze hebben het niet geschuurd en vetvrij
gemaakt alvorens te schilderen, ik kon het als vakman gewoon niet
meer aanzien”.

In de St. Maarten slaat het virus van de ‘oprotpremie’ toe, men denkt er
financieel wijzer van te worden. Wij zeggen; Kijk op de websites van
Elkien en Woon Friesland eens naar het alternatief, wat voor woning
staat er vrij, in welke buurt en voor welke huur. Als je een huur wilt
zoals wij betalen, dan is het aanbod schrikbarend laag. Met de hoge
huur in het nieuwe huis is dat geld voor verhuiskosten heel snel op.
Bovendien draait men daarmee 134 woningen in de sociale sector de
nek om. Anders gezegd, je maakt de kans dat je ooit nog in een betaalbare woning komt nog kleiner dan die in Leeuwarden al is. Iemand zei,
maar ze zetten heus weer woningen neer die onder de Huurtoeslag
grens zitten. Elkien is geen sociale instelling, Elkien wil geld verdienen.
Bovendien zal de Huurtoeslag volgend jaar al 10% lager worden. Elkien
heeft na nieuwbouw wel een huurgewenningsregeling, maar die is na
3 jaar afgelopen. Je hebt dan wat korting op de huur maar... let op:
voor huur die je niet betaalt krijg je ook geen huurtoeslag.
Bovendien hebben nieuwe woningen het energie A-label (+25 punten)
wat extra hoge huur in de toekomst mogelijk maakt.

Straks een inbraakvrije portiek?

Klachten in de Duplexen:
Paulus Jansen, bouwkundig ingenieur en kamerlid (SP), heeft de woningen bekeken en stelde al voor de portiek dicht te maken, dit zou één
heel koude muur voorkomen, bijkomend voordeel volgens ons is ook dat
dan het risico op inbraak verminderd wordt.
Klachten in de laagbouw
Er zijn woningen waar water in de kelder
staat, bij een vasthoudende bewoner is dat
na 3x bellen correct hersteld en al 5 jaar kurkdroog.
Sommige gezinnen vinden de woningen te klein, dat mag geen reden
zijn voor sloop. Want veel kleine huishoudens met 1 of 2 mensen
zouden heel blij met zo’n woning zijn. De keuken vindt men wat gedateerd, tegels in wc en douche, zoals het Valerius-kwartier wel gekregen
heeft zouden welkom zijn. Niemand vindt dit echter een sloop argument.
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De stand tot nu toe
We hebben vele brieven naar Elkien gestuurd om opheldering te krijgen.
We willen het onderzoeks rapport hebben en laten analyseren. Simpele
vragen toch, maar mevrouw Boltjes draait er in haar antwoord soepel
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