Zaterdag 12 februari
13:00uur Dam Amsterdam

Landelijke
DEMONSTRATIE
Stop de Sloop Voor betaalbaar
Wonen
Hierbij ben je van harte uitgenodigd voor de landelijke
Demonstratie
Stop de Sloop-Voor betaalbaar Wonen op zaterdag 12 februari 2011 om
13:00 op de Dam in Amsterdam tegen het woonbeleid
van dit kabinet. Het slopen
en verkopen van goede en
betaalbare woningen leidt
tot grote schaarste en woningnood.
De vorige regering gaf 100
miljard aan de banken en
dit kabinet legt de rekening
neer bij de gewone mensen
door 18 miljard te bezui-

nigen.
Miljardenbedragen
worden van de gewone mensen geroofd, met als gevolg:
minder werk, minder inkomen, minder zorg, duurder
onderwijs, meer milieuvernietiging, meer repressie en
hogere woonlasten.
Deze regering is bezig bevolkingsgroepen in de wijken
tegen elkaar op te zetten en
daarmee de aandacht af te
leiden van de bezuinigingen.
Plannen regering
desastreus
De plannen van de regering
Rutte, Verhagen en Wilders

zijn desastreus:
•
De huurtoeslag gaat
verder omlaag. In 2012
daalt deze met €15 euro per
maand.
•
Door een wijziging van
het puntenstelsel in de zogenaamde schaarse gebieden vooral in de Randstad – stijgen bij verhuizing de huren
€120 euro per maand.
•
Vanaf 1 januari 2011
mogen nog maar 10% van
alle vrijkomende huurwoningen met een huur onder de
648 euro worden toegewezen aan de middeninkomens.
De rest van deze groep komt
hiervoor niet meer in aanmerking. Grote groepen men-

sen vallen dan tussen wal en
schip. Particulierehuurwoningen zijn er nauwelijks en een
koophuis is ook voor deze
groep onbetaalbaar.
•
Grootschalige bezuinigingen bij organisaties en
wijkcentra, die huurders ondersteunen.
•
Bij een jaarinkomen
vanaf 43 duizend euro gaat
de huur met ruim 5% omhoog.
•
De 70% – 30 % regel
wordt losgelaten. Tot nu toe
bestaat de verplichting om
30% sociale huurwoningen
te bouwen. Deze verplichting
wordt afgeschaft.
Terwijl er dringend behoefte
is aan goede en betaalbare
woningen.
•
Steeds minder sociale
huurwoningen worden gebouwd. Hierdoor neemt de
woningnood verder toe.
Stop de sloop, Voor betaalbaar wonen!
Het wordt tijd dat het verzet
tegen deze afbraak zich bundelt en verbreedt.
Een nieuwe landelijke demonstratie is nodig, omdat
de woningnood en het tekort
aan betaalbare woonruimte
groeit door de sloop in vele

wijken. De massale verkoop
en samenvoeging van goede
en betaalbare woningen vergroot de leegstand. De woonlasten in Nederland behoren
tot de hoogste van Europa.
De regering wil het kraakverbod er door heen duwen.
Stop dit Kabinet!
Door hard werken zijn onze
huizen gebouwd. De massale
afbraak van goede en betaalbare woningen is diefstal van
gemeenschappelijk woningbezit. Terwijl steeds meer
mensen de alsmaar stijgende
woonlasten nog maar nauwe-

lijks kunnen opbrengen, krijgen de woningbedrijven, de
projectontwikkelaars en de
banken steeds meer vrijheid
om hun winsten en reserves
verder te vergroten. Betaalbare huren liggen tussen de
200 en de 400 euro.
Betalende huurders worden
als stadsnomaden van de ene
naar de andere kant gedreven. Na enige jaren moeten
ze opnieuw in het belang van
de “stedelijke vernieuwing”
verkassen. Mensen worden
voortdurend hun huizen, wijken of steden uitgejaagd.

Wonen is een recht. Stop
de sloop, Voor betaalbaar
wonen! Stop dit Kabinet!
Iedere bewoner, bewoners-,
buitenlandse- en studenten- en jongerenorganisatie,
vakbond(s)lid en politieke
partij die achter de volgende
eisen staat is welkom:

•

Stop de sloop van goede en betaalbare woningen
• Stop de uitverkoop van
goede en betaalbare
woningen
• Stop de huurverhogingen
•Van arbeiderslonen
moet je kunnen wonen
• Stop de bezuinigingen op
de huurtoeslag
• Stop het kraakverbod
•
Onmiddellijk uitvoeren
van achterstallig onderhoud
• Voor uitbreiding van de sociale woningbouw
• Stop de bezuinigingen en
de sociale sloop door dit kabinet, Samen voor solidariteit

Tot nu toe wordt de demonstratie ondersteunt door:

•Bewonerscommissies :
ACOBZORG (Slotervaart, Amsterdam) • ‘de Stroeten’ Nijmegen • TasmanNovaZembla
Amsterdam•Bewonersvereniging
4 Hoge Era’s , Rotterdam•Comité
‘de 8 portieken blijven!!!’ De
Hoogte, Groningen•Griekenland is
overal•Huurdersverenigingen
Portaal Nijmegen•ZuiderAmstel
Amsterdam•Internationale
Socialisten•Rode Morgen•Stop
Afbraak Sociale Huisvesting
Amsterdam•Stop Afbraak Sociale
Huisvesting Groningen •Vereniging
Ons Zuid , Amsterdam•Vereniging
P.E.L. (Platform Een en Tweepersoonshuishoudens Leeuwarden)
Mail:sash@sash.nl als jouw organisatie de demonstratie wil ondersteunen .
Voor updates: www.sash.nl
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