Landelijke demonstratie 3 juni tegen het woonbeleid van minister Dekker
Hierbij ben je van harte uitgenodigd voor de Landelijke Demonstratie zaterdag 3 juni
om 13:00 uur op de Dam in Amsterdam tegen het woonbeleid van minister Dekker.
Het zou goed zijn dat het verzet tegen de afbraak zich ook verder bundelt en
verbreedt. Te beginnen met de Landelijke Demonstratie ‘houd de huren betaalbaar’ op
8 april op de Dam, maar zeker ook daarna.
We laten ons geen zand in de ogen strooien door Dekker, die beweert dat het allemaal
wel meevalt. We protesteren, omdat Dekker en het kabinet wonen veel duurder wil
maken. Verhuurders krijgen de volle vrijheid willekeurig de hoogte van de huren te
bepalen. Forse huurverhogingen en bezuinigingen op de huurtoeslag duperen een
groot deel van de bevolking.
Een nieuwe Landelijke Demonstratie is nodig, omdat de woningnood en het tekort aan
betaalbare woonruimte groeit door de dreigende sloop in 56 wijken in Nederland. De
massale verkoop van goede en betaalbare woningen vergroot de leegstand door
onbetaalbare koopprijzen. De woningnood neemt hierdoor nog meer toe. Door
loondaling, stijgende werkloosheid en de bijna 20 miljard bezuinigingen van dit kabinet
neemt de behoefte aan goede en betaalbare huurwoningen alleen maar toe.
Door hard werken zijn onze huizen gebouwd. De massale afbraak van goede en
betaalbare woningen is diefstal van gemeenschappelijk woningbezit. Terwijl steeds
meer bewoners de stijgende woonlasten nog maar nauwelijks kunnen opbrengen,
krijgen de woningbedrijven, de projectontwikkelaars en de banken de volle vrijheid hun
winsten nog verder te vergroten door hogere huren en koopprijzen.
Betalende huurders worden als stadsnomaden van de ene naar de andere kant
gedreven. Na enige jaren krijgen ze opnieuw te horen, in het belang van de ‘stedelijke
vernieuwing’, dat ze moeten vertrekken. Mensen worden hierdoor hun huizen en
buurten uitgejaagd. Wonen is een recht, stop de afbraak! Stop Dekker! Iedere
bewoner, bewonersorganisatie, migranten- en studentenorganisatie, vakbond(s)lid,
politieke partij die achter de volgende eisen staat is welkom:

¾ plannen van Dekker van tafel
¾ geen huurliberalisatie
¾ geen verkoop, splitsing, samenvoeging en sloop van (goede en
betaalbare) sociale huurwoningen
¾ geen gedwongen verhuizingen
¾ stop de huurexplosie, woonlasten omlaag
¾ uitbreiding van de sociale woningbouw
¾ van uitkeringen en lonen moet je kunnen wonen
¾ onmiddellijk uitvoeren van achterstallig onderhoud
¾ Stop de woningnood!
¾ Stop Afbraak Sociale Huisvesting

LANDELIJKE DEMONSTRATIE TEGEN HET
WOONBELEID VAN MINISTER DEKKER.
ZATERDAG 3 JUNI ’06

Verzamelen: 13:00 uur
op de Dam, Amsterdam
Naar Museumplein
Wonen is een recht, stop de afbraak! Stop Dekker!
Sluit je aan via e-mail: demonstratie@sash.nl
Tel.nr.: 020-6821133 (wijkcentrum Staatsliedenbuurt, Amsterdam). Website: www.sash.nl
Steunbijdragen welkom op SNS bankrekeningnummer 906.955.823 tnv H.M. Richel, SNS Bank, Almere
Deze demonstratie wordt ondersteund door: Abraham Vega (Amsterdam); Amsterdam Anders/De Groenen; aXXiegroep ´Nomaat´ (Anti-Dekkerbeleid) Den Haag; Bram Scheele, FNV Bondgenoten
(Axel); De bewonerspartij Vereniging Oud Zuid (Amsterdam); De bewonerspartij Vereniging Zuid- en Pijpbelangen Oud Zuid ( Amsterdam); De Rode Morgen; Henri Sarolea, advocaat (Amsterdam);
Rene van Seumeren, advocaat (Amsterdam); Huurdersgroep Oud West Thuis Best (HOT) (Amsterdam); Initiatiefgroep ´De Nieuwe Nomaden´ (herstructureringsslachtoffers) Den Haag; Federatie
Bewonerscomités Nieuw Crooswijk (Rotterdam); Jan Harinck, Algemene Onderwijsbond (Amsterdam); J.Deelman (Amsterdam); Karel Ploeger (Amersfoort); Nel Voogt (Bomenwijk, Delft); M. Berti
(Amsterdam); Otto Lopes Cardozo (Bomenwijk, Delft); Offensief (Amsterdam); Platform Oosterhout tegen Sloop & Woningnood; SASH Groningen; SP Westerpark (Amsterdam); SP Oosterhout;
Stichting Betaalbare Huisvesting (Den Haag); Stop Afbraak Sociale Huisvesting Spaarndammerbuuurt-Staatsliedenbuurt, Amsterdam; V. Berti (Amsterdam); Vereniging Boekhandel de Rode Hond (Den
Haag); Wim van Wijk (Schiedam). Indien jij of je organisatie of partij wil meedoen, mail dan naar: demonstratie@sash.nl.

