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PERSBERICHT
Acties tegen hoge woonlasten en waterschapsheffingen op volle toeren
De bezwaarschriften tegen de hoge waterschapslasten en de woonlastenpetities stromen dagelijks
binnen bij de inleveradressen en het secretatriaatsadres van het Initatief voor Betaalbaar Wonen
Amsterdam Noord (IBW-N). De actie om dit jaar ook een woonlastenpetitie te starten blijkt te kunnen
rekenen op brede ondersteuning. Enige duizenden bewoners uit Amsterdam Noord hebben deze al
ondertekend.
Er zijn ook veel telefonische reacties. Mensen die gewoon hun hart willen luchten over de stijgende
energiekosten, huren, de hoge rekening van het waterschap, en hun ongenoegen laten blijken over de
hoogte van de gecombineerde belastingaanslag die vele bewoners in de afgelopen weken in de bus
hebben gehad. Deze kan oplopen tot ruim 400 euro, buiten de 253 euro die men al aan waterschapsheffingen betaalt Velen vragen zich af waarvan men dat moet betalen. Ook zijn er veel vragen over
over of en hoe men de waterschapsheffing moet betalen. En ook over hoe het loopt met de
behandeling van de bezwaarschriften van vorige jaren en of men opnieuw een bezwaar moet
indienen.
Over de betaling adviseert het initiatief deze op de gebruikelijke wijze, eventueel in 10 termijnen, te
voldoen. Wanneer het bezwaar wordt ingewilligd, wordt het teveel betaalde terugbetaald. Als het
bezwaar wordt afgewezen, stapt het initiatie ook dit jaar naar de rechter. De behandeling van de
bezwaarschriften van vorige jaren loopt nog bij de rechter. Er zijn nog geen definitieve uitspraken
over de heffingsjaren 2003 en 2004. voor het jaar 2005 moet opnieuw een bezwaarschrift worden
ingediend. Een van de meest voorkomende vragen is: geldt de uitspraak van het hoogheemraadschap
of rechter op het bezwaarschrift voor iederen in het waterschap ? Het IBW-N wijst erop dat alleen
voor diegenen die bezwaar maken de uitspraak geldt. Als men geen bezwaar heeft gemaakt achten de
instanties dat men het eens is met de rekening. Dus bent u het niet eens met de rekening, vul dan het
bezwaarschrift in.
Het initiatief heeft op zaterdag 19 februari leden van de Tweede Kamer uitgenodigd om aanwezig te
zijn op een van de infodagen van het initiatief op het winkelcentrum in de Banne, Ankerplaats. Daar
kunnen Tweede Kamerleden horen hoe mensen denken over de steeds maar weer stijgende
woonlasten en hun motivatie horen waarom men de woonlatenpetitie ondertekent.
Nadere berichtgeving hierover volgt.
Inmiddels zijn ook de eerste gecombineerde aanslagbiljetten ontvangen door bewoners in het deel van
Amsterdam Noord dat onder het andere waterschap valt (Hoogheemraadschap Amstel, Gopoi en
Vecht (AGV)) de hoogte van deze aanslag, welke kan oplopen tot ruim 600 euro tot 900 euro voor
eigenaar bewoners, vallen bewoners koud op hun dak. Niet alleen de waterschapsheffing maar ook de
onroerende zaak belasting is in veel gevallen behoorlijk gestegen doordat de waarde van veel
woningen in Amsterdam Noord bovengemiddeld omhoog is gegaan.
Het initiatief heeft eerdaags ook een bezwaarschrift tegen de nieuwe waardebeschikking beschikbaar.
Deze kan aangevraagd worden bij omderstaande telefoonnummers of worden gedownload van de de
website (http://www.ibw-n.nl).

De lokale lasten zijn in Stadsdeel Amsterdam Noord de hoogste van heel Amsterdam. Ook de
bewoners van de Vogelbuurt, Bloemenbuurt en de Van der Pekbuurt, betalen naast de andere
heffingen meer aan waterschapsheffingen dan de rest van Amsterdam. De bewoners daar betalen ook
mee aan het wegenbeheer (ruim 31 euro) in een andere waterschap en dat terwijl er nota bene geen
enkele weg in, zelfs geen straattegel, in dat gebied wordt onderhouden door het Hoogheemraadschap
waaraan men moet betalen. Maar ook de bewoners die vallen onder HET Hoogheemraadschap
AGV/DWRr kunnen bezwaar maken tegen de heffing van het wegenbeheer. Ook hiervoor komen
eerdaags bezwaarschiften en de woonlastenpetitie beschikbaar en worden huis aan huis verspreid.
Heeft u nog geen bezwaarschrift en/of woonlastenpetitie ontvangnen of heeft u vragen, dan kunt u
contact opnemen met Ali/Bertus van der Kuil, tel. 6315077 of Han Wanders tel 6316682 (na 17.00
uur of via ons e-mail adres: secretariaat@ibw-n.nl
Ook kunt u het bezwaarschrift /woonlastenpetitie ophalen bij opbouwwerk Noord Nieuwendam,
Werengouw 87b of Opbouwwerk Noord de Banne, Ankerplaats 22.
Op zaterdag 12 , 19 en 26 februari en 5 maaart zal het IBW-N tussen 10.30 en 16 uur aanwezig zijn
op het Winkelcentrum de Ankerplaats in de Banne. Daar kunt u terecht voor info, hulp bij het
invullen, de woonlastenpetitie etc.....

Persinfo:
Voor meer info: Han Wanders, tel. 6316682 (na 17:00 uur), Voorsteven 8, Amsterdam Noord.

