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Nieuwsbrief
N IEUWSBRIEF

MEI

2014

Inloopspreekuur.
De huurdersvereniging is van plan om in het Huis van de Wijk een Inloopspreekuur te gaan houden.
Tijdens het spreekuur kan iedereen langs komen en met Bestuursleden overleggen, vragen bespreken,
klachten indienen, hulpvragen stellen, enzovoort. Dit is waarschijnlijk eenvoudiger dan een mail sturen of
ergens iemand aanschieten met een vraag.
Wij stellen voorlopig voor dit één keer per maand te doen op de eerste donderdag van de maand.
Tijd: van 14.00 tot 15.00 uur. Afhankelijk van de belangstelling kan dit aangepast worden.
Plaats: in de hal van het Huis van de Wijk.
Bewoners die interesse hebben om lid te worden van de HVW zijn van harte welkom.
Het aanmeldingsformulier vind u op achterzijde van deze Nieuwsbrief.

BOXGANG & LIFT GÉÉN AFVALPLEK
Na herhaaldelijk verzoek aan bewoners om de Box gangen en liften niet te gebruiken als grofvuil
dumpplaats blijkt het nog steeds niet tot hen door te dringen dat dit niet alleen ongedierte aantrekt maar
ook vandalisme in de hand werkt. Het is VERBODEN en BRANDGEVAARLIJK Ymere gaat meer
handhaven (camera systeem) en de bewoners hier op aanspreken, dit kan verdere gevolgen hebben voor
desbetreffende.

STOP

GROFVUIL 2014
27 mei
24 juni
22 juli
26 augustus
23 september
28 oktober
25 november
23 december

In juli verwachten wij de
afrekening stookkosten

WEBSITE
De HVW heeft een populaire website vol met informatie, foto’s, de rubriek Zegt u het maar… en
Buren gerucht.. waar uzelf berichtjes en oproepjes kunt plaatsen. Lid van de HVW kunt worden en een
Leden login om afgeschermde stukken o.a. notulen, statuten, huishoudelijk reglementen in te zien.
Bent u lid vraag om de inlogcode.
Breng ook eens bezoekje aan www.hvwaterlandplein.nl
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Wat is uw klacht of vraag ?
Naam…………………………………..
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Regelmatig wordt ons de vraag gesteld…wat doet de
Huurdersvereniging Waterlandplein ?

______________________

* Wij bemiddelen tussen de verhuurder(Ymere) en huurder bij klachten
Voert drie maandelijks overleg met Ymere over diverse zaken o.a.
huurverhoging, stookkosten, onderhoud, veiligheid en woongenot
* Schouwt samen met Ymere de gebouwen
* Onderhandelt met het Stadsdeel, Reiniging en Politie over openbare orde
en veiligheid
* Voorziet bewoners zo nodig van advies
* Controleert maandelijks het stookhuis, dit is bestemd voor de
gerenoveerde gebouwen i.v.m. gezamenlijke stookkosten
* Neemt deel aan verschillende overleggen/werkgroepen betrekking
hebbende op activiteiten van het Waterlandplein
* Organiseert jaarlijks een Algemene Ledenvergadering
* Informeert onze leden via de website www.hvwaterlandplein.nl
* Brengt meerdere keren per jaar een Nieuwsbrief uit
* Staat open voor ideeën van onze leden
* Heeft u klachten, meldt uw klacht bij de HVW. Wij kunnen uw spreekbuis
zijn.

Lever u klacht in bij een van de
Bestuursleden. Wij nemen uw
klacht mee naar Ymere.

Voor wie is de Huurdersvereniging Waterlandplein ?
Alle huurders (sociale en vrije sector)van het Nieuw
Waterlandplein

Adres…………………………………..
Tel.nr…………………………………..
klacht/vraag: ___________
______________________
______________________
______________________

Wilt u lid worden vul dan het formulier in, wij verwelkomen u graag als lid

Hebt u interesse in?
De huurdersvereniging wil graag een actieve(re) rol gaan spelen in voorlichting, sociale contacten, lezingen,
deskundigheid en coördinatie van klachten en/of problemen die spelen.
Als eerste zijn wij met Ymere overeengekomen dat wij gaan inventariseren welke behoefte er is voor de aanschaf
van Thermosstaatkranen zodat de temperatuur in uw woning beter te regelen is en mogelijk energie bespaard kan
worden. Helaas kan dit allen door eigen aanschaf en plaatsing maar door gezamenlijke inkoop via Ymere is het
vrij zeker dat dit veel goedkoper kan dan iedereen voor zich.
Binnenkort zullen wij u benaderen om te weten te komen of u belangstelling heeft en zo ja voor hoeveel van deze
kranen en welk type. Hierbij is het ook mogelijk om met onze technische man te overleggen of andere
verbeteringen zinvol zijn, zoals bereikbaarheid van de kranen, automatische regeling, enzovoort.
Ten tweede zijn wij van plan om u te benaderen met een lijst van mogelijke activiteiten
die in het Huis van de Wijk georganiseerd kunnen worden en gericht zijn op voorlichting
(onderwerpen naar keuze), presentaties van verschillende onderwerpen die wellicht
interessant zijn, sociale activiteiten bij voldoende belangstelling, enzovoort. Alles vlakbij
en voor iedereen bereikbaar. Verbreed uw sociale contacten en voorkom isolement.
Een eerste mogelijke presentatie is een avond in het teken van Kathedralen,
bouwstijlen en Glas in Lood ramen uit de collectie van een liefhebber van deze
onderwerpen. Aan de orde kunnen komen: Gotische en Romaanse bouwstijlen bij
kerken en kathedralen, klassieke en moderne glas in loodramen. Het accent ligt op het
zien van vele voorbeelden die op scherm gepresenteerd worden.

Wat is uw geld waard op het Waterlandplein?
Regelmatig komt het voor dat ons wettelijk betaalmiddel van één en twee eurocent bij contante
betaling worden geweigerd door winkeliers op het Waterlandplein. Dit is tegen de wet en de winkeliers
dienen deze betaalmiddelen gewoon te accepteren.
Neem hier dan ook géén genoegen mee als u betaling met deze munten geweigerd wordt. Uw 1 en 2
eurocent munten zijn geld waard zo ook bij de winkeliers op het Waterlandplein. Winkeliers in Nederland

mogen het totaalbedrag bij contante betaling afronden op 0 eurocent of 5 eurocent. De munten van 1 en 2

eurocent blijven een wettig betaalmiddel. U kunt met deze munten afrekenen. U krijgt echter geen munten
van 1 en 2 eurocent als wisselgeld terug.
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AGENDA Podium Waterlandplein:
- 21 juni 14-16u: Muziek en Mode i.s.m. Muziekschool en Modestraat e.a.
- 2 augustus 14-16u: Zomer evenement, Braderie i.s.m. (cultureel) ondernemers
- 30 augustus: 18-22u Openluchtbioscoop en Wereldrestaurant i.s.m Rhizomatic e.a.
Placemakers is ontzettend trots dat sinds 7 mei officieel de Stichting Team Podium Waterlandplein is opgericht!
Het bestuur van deze stichting bestaat uit mensen die wonen en werken op het Waterlandplein en die zich in
willen inzetten voor de verbetering van de buurt. De stichting richt zich op de ontwikkeling van een aantal
evenementen op het podium van het Waterlandplein, zodat dit een podium voor- en door de buurt wordt.
Uitgangspunten van deze evenementen zijn onder meer: lokaal talent laten bloeien, de diversiteit van de buurt
op een positieve manier onder de aandacht brengen en ontmoeting en sociale cohesie bevorderen.
Jan Marelis vertegenwoordigd de HVW als penningmeester in het nieuw opgerichte bestuur.

MELD SLECHT ONDERHOUD OPENBARE WEG

De wandelpaden langs de SchellingwouderBreek zijn in slechte staat.
De paden werden druk gebruikt door o.a. de oudere bewoners die
genoten van de rust en het beeldschone dorpse uitzicht over de
breek. Door het slechte onderhoud is daar echter de lol van af.
Met gevaar voor valpartijen doen sommige waaghalzen nog een
poging, vooral nu de mooie dagen weer in aantocht zijn. Wij als
HVW gaan dan ook het Stadsdeel Openbare werken erop wijzen dat
het noodzakelijk is dat het prachtige stukje natuur op kort termijn
weer gebruiksvriendelijk moet worden gemaakt. Heeft u klachten
meld dit ons schriftelijk wij zetten er ons voor in om ook dit soort
zaken onder de aandacht te brengen bij de betreffende instanties.
Of bel uw klacht naar telefoonnummer: 14 020

Bestuur:
Voorzitter
Marja Roele-Aertsen
Waterlandplein 212
Tel. 06 26952602
m.roele-aertsen@hvwaterlandplein.nl
1e Secretaris
Ron Salfrais
Waterlandplein 305
Tel. 020 6361984
secretariaat@hvwaterlandplein.nl
“Correspondentie adres”
Penningmeester
Jan Marelis
IJdoornlaan 251- A4
Tel.06 46044134
jan.marelis@outlook.com
ING Bank rek.nr.NL51INGB0002368618
2e Secretaris
Arie Neijman
Waterlandplein 128
Tel.06 14281659
arie.neijman@planet.nl
Technische ondersteuning
Dirk Schut
Waterlandplein 297
Tel. 020 6369993
ds.schut@chello.nl
Colofon:
Huurdersvereniging Waterlandplein
Redactie/Fotografie M.Roele-Aertsen
Oplage: 700 ex.
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Gezocht
Het bestuur is op zoek naar flat vertegenwoordigers die het aanspreekpunt van een flat willen zijn. Ons
streven is om van ieder gebouw een vertegenwoordiger als adviseur te hebben om zo goed mogelijk
geïnformeerd te worden en te blijven wat in het betrokken gebouw speelt. In onderhandelingen en
besprekingen met Ymere en overige instanties hebben wij dan een beter beeld van wat er speelt en leeft.
Bent u bereid deze taak op u te nemen neem dan contact met ons op en kom naar de Algemene
Ledenvergadering. Uiteraard dient u lid te zijn of te worden van de HVW.

Wat weet jij van de plek waar je woont…
In de begin jaren zestig is er begonnen met het gereed maken van het land en daarna de bouw van het Nieuwe
Nieuwendam. In de jaren twintig werd het oorspronkelijke dijkdorp Nieuwendam vergroot met het Tuindorp
Nieuwendam. Waar arbeiders woonden die in de haven werkten of op de grote vaart zaten. Het dorp met de
dorpskern Purmerplein en de Volendammerweg die stopte bij de SchellinwouderBreek werd omring door weidse
weilanden, koeien en boerderijen. Nu vijftig jaar verder is het kleine dorp omsingeld door flatgebouwen en hoge
woontorens bewoond door duizenden nieuwe bewoners. Het oude dorp is monumentaal erfgoed geworden met
vele herinneringen en geschiedenis. Wil je meer weten over het dorp met de rode daken en de prachtige dijk
breng een bezoekje op Facebook aan “Je bent Nieuwendammer als” de vele informatie, berichtjes en de
honderden foto’s zijn ook te gebruiken voor een geweldig werkstuk op school, je steekt er in ieder geval iets
vanop. Binnenkort ook foto’s van het ontstaan van deze buurt op onze website www.hvwaterlandplein.nl
OPROEP…verschillende leden hebben hun contributie over dit jaar nog niet betaald.
U kunt dit doen via Bankoverschrijving of in gesloten envelop afgeven bij een van de
bestuursleden.
Hartelijk dank voor uw medewerking. Samen staan we sterk.

Lidmaatschap aanmeldingsformulier of meld u aan via de website www.hvwaterlandplein.nl
Naam _________________________________________________________________________
Adres _________________________________________________________________________
Telefoon nummer ___________________ E-mail: ____________________________________
Handtekening __________________________________________________________________
Dit formulier kunt u plus € 4,00 inleveren op de volgende adressen: IJdoornlaan 251-A4 (J.Marelis)
Waterlandplein 305 (R.Salfrais - lage galerijflat), Waterlandplein 128 (A.Neijman - torenflat)
Of maak €4,00 over op ING bankrekening: NL51INGB0002368618 HV Waterlandplein
Vermeld a.u.b. wel al uw gegevens bij overschrijving ( zie boven)
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