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3 februari 2005

PERSBERICHT
Tweede Kamer op 19 februari bij kraam IBW-N in de Banne
Het Initiatief voor Betaalbaar Wonen Amsterdam Noord (IBW-N) heeft de Tweede kamer leden
uitgenodigd om op 19 februari a.s. zelf naar het Winkelcentrum in de Banne, op de Ankerplaats,
te komen om te horen hoe de bewoners van Noord denken over de hoge woonlasten, zoals de
enorme verschillen m.b.t. de Waterschapslasten, over de huurverhogingen, onroerend
zaakbelasting en de verontreinigingsheffing.
Het IBW-N, dat momenteel iedere zaterdag in het winkelcentrum staat om mensen te helpen bij
het invullen van het bezwaarschrift, voorlichting geeft en bezwaarschriften en petities inzamelt, is
iedere keer weer onder de indruk van de verhalen van bewoners, maar ook van de boze reacties
en vaak ook warme ondersteunende reacties en vond dat de politiek daar maar eens kennis van
moest nemen.
CDA-kamerlid Niny van Oerle heeft gehoor gegeven aan deze oproep en zal op 19 februari op
het winkelcentrum aanwezig ziin. Van 12:00-12:30 uur zal zij aan de kraam van het IBW-N praten
met bewoners uit Noord. Dus als u wilt aangeven dat de steeds maar hoger wordende
woonlasten u teveel worden. Kom om 12:00 uur naar de kraam van het IBW-N op het
Winlecentrum aan de Ankerplaats. U kunt dan ook de grenzen van het waterschap aankaarten en
aangeven dat Amsterdam Noord hetzelfde zou moeten betalen als Amsterdam en dat daarom de
Gemeentegrens als waterschapsgrens zou moeten dienen. Ook kunt u daar de woonlastenpetitie
tekenen en uw bezwaarschrift tegen de waterschapsbelasting inleveren. Ook zijn daar de
bezwaarschriften voor het andere deel van Noord (Tuindorp Oostzaan, Bloemenbuurt, V.d.
Pekbuurt, Vogelbuurt en IJ-Plein) beschikbaar.
Van 12:30-13:00 uur heeft zij een bijeenkomst met de winkeliers uit de Banne, aangezien deze
vanuit een andere context ook tegen dezelfde problemen aanlopen.
Het IBW-N heeft met het uitnodigen van de kamerleden ingespeeld op de aankondiging dat deze
meer het land in wilden om te horen wat er werkleijk speelt in Nederland.
De SP heeft aangegeven dat mogelijk een Amsterdams Gemeenteraadslid komt, maar dat is nog
niet bevestigd. De VVD heeft laten weten te zijn verhinderd.
Wilt u duidelijk maken dat de hoge woonlasten u teveel worden. Kom dan op 19 februari, 12:00
uur naar het Winkelcentrum in De Banne, Ankerplaats.
Persinfo:
Voor meer info: Han Wanders, tel. 6316682 (na 17:00 uur), Voorsteven 8, Amsterdam Noord.
IBW-N
p/a Voorsteven 8
1034 SK Amsterdam
tel: 020 6316682 (na 17:00 uur)
e-mail: secretariaat@ibwn.nl
website: http://www.ibw-n.nl

