
woongroep voor ouderen lichtend voorbeeld 

rd nodig om elkaar te begrijpen! 

uit het hele land, van Sittard 
en Amsterdam. We zijn heel 

met de woongroep; het is 
fantastisch dat het na 5 jaar 

is!" aldus meneer Hasembalg 
bewonerscommissie. 

> lees verder op pagina 27 Erfpachters verenigt u! 
8os en Lommer - Als het aan de 
gemeente Amsterdam ligt, gaan 
bewoners van 8os en Lommer 
waarbij de erfpachtcanon in 2014 
herzien wordt zo'n 45 keer meer 
canon betalen. De gemeente 
Amsterdam vindt het heel gewoon 
dat bij canonherziening de canon 
enorm stijgt. Wij roepen op: 
erfpachters verenigt u om dit te 
voorkomen! 
Een voorbeeld: een bewoner van een 
koopwoning in de Erasmusparkbuurt 
kreeg de aanbieding om vanaf 2014 
1 .400 euro per jaar te gaan betalen 
in plaats van de huidige 30 euro. Een 
aanzienlijke stijging van de vaste 
lasten. Oat is niet uniek voor 8os 
en Lommer maar geldt voor geheel 
Amsterdam. De gemeente dicht 
immers de gaten in de begroting 
met canoninkomsten die goed 
zijn voor zo'n 80 miljoen -euro per 

t:eleversum 

jaar. Erfpacht in Amsterdam schiet 
daarmee haar oorspronkelijke 
doelen voorbij. Het is nu een van de 
melkkoeien die de stadseeonomie 
draaiende houdt. 
Als u erfpachter bent en het niet eens 
bent met deze gang van zaken kunt 
u zich bij de Stichting Erfpachters 
8elangen Amsterdam (SE8A ) 
aansluiten. Deze stichting voert een 
gerechtelijke procedure tegen de 
gemeente Amsterdam met als doel 
tot een betaalbare canon voor aile 
Amsterdamse erfpachters te komen. 
Zie: www.erfpachtinamsterdam.nl 
Voor aile erfpachters in Amsterdam 
geldt: "Iaten we samen een vuist 
maken tegen deze ongehoorde 
praktijken!" 

Open dag 
Op donderdag 23 juni is er een OPEN 
DAG op de Tijl Uilenspiegelschool. Tijl 
Uilenspiegelstraat 11 8os en Lommer 

Louis Bouwmeesterstraat 16 Amsterdam 
www.slagerijidslnga.ni 
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