
door Richard van de Crommert
AMSTERDAM, dinsdag

verhogingen van de erf-
p s een sláng door de stad. Na
S is er nu grote onrust in de
Erasmusbuurt in Bos en Lommer.

nêrs zijn de giganti , tltl;fi..:,(ffi !tun- nu on-
sche verschillen in I der dne ver-sche verschillen in I der ctrle ver-
bedragen voor de I : ry .| schillendeerf-bedÏagenvoorctelillssrurrerruc_efr-
komende vijf de- | '. I pachtbepalin-
cennia die vobr erf- I * I gen: die van

erfuachttarieven gelijktijdig én verkocht. Wat erfpacht be-
woiden herzien. Onbégrijpe- treft vallen de huiseigenaren
Iijk voor de bewo- in de Erasmus-

gen: ctre van
193?, die vanpacht moeten rvor- 1937, die van-clen betaald: een 1994 of die van

groep kan zijn erf- ' 2000.
pacht voor de ko- ,,M"9" de
mende vijftig jaar erfPachtvoor-
afkopen vóor-tg.OOO i waarden kun-
euro, maar een an- ir, ,, nen bij split-

1-q:qp!1"1!": oKoendeLanse sing niet wor-

buurt liepen de emoties hoog
op.,.Mensen hebbeng_e_enidee ChaOS
wat er gebeurt", zegt Koen de
Lange, Íoorzitter varr de Stich- En juist door de verschillen,
tinE-Erfnacht Belanpen Am- ilie de semeente hanteert,ting Erfpacht Belangen Am- ilie gemeente hanteert,
sterdam daarover. heerst ei grote chaos in de

I ":::i llommer l"l":u *ffiil']iïS:ïïïJiï*u""
de bewoners van de Erasmus-
buurt door het grondbedrijf
enorm onder druk zet. ,,Men-
sen worden gedwongen om
binnen twee weken een offer-

krijgen, aI langer duurt. Men-
sen die niet tijdig reageren oP
het aanbod zitten oPeens aan
het meest ongunstige tarief
vast en daarnaast aan volledig
nieuwe algemene voorwaar-
den. Dit is onredelijk gedrag
van de gemeente. Mensen heb-
ben veel langer het recht om
hierop bezwaar aan te teke-
nen."
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