
 

Nieuwsbrief 2 maart 2015 

  

De Algemene Ledenvergadering zal worden gehouden op woensdag 13 mei 2015 om 19.30 

uur. Noteer de datum in uw agenda. De uitnodiging zal tijdig worden 

rondgestuurd.                                                                     

  

In deze nieuwsbrief willen wij u informeren over een initiatief van de bewonerscommissie Ottho 

Heldringstraat. HBO Argus ondersteunt dit initiatief van harte en roept ook andere 

bewonerscommissies op een dergelijk initiatief te nemen, bijvoorbeeld in Oost, Noord of Zuid. En 

verder in deze nieuwsbrief de laatste informatie over de demonstratie “Stop de huurexplosie” op 

14 maart a.s. 

  

Kennismaking Bewonerscommissies in Nieuw-West 

De bewonerscommissie Ottho Heldringstraat heeft alle bewonerscommissies van Eigen Haard in 

Nieuw-West uitgenodigd om met elkaar kennis te maken en in gesprek te gaan. Tijdens dit 

kennismakingsgesprek hopen ze de vragen aan en over Eigen Haard in kaart te brengen en 

steun bij elkaar te vinden. De bewonerscommissie vermoedt namelijk dat de 

bewonerscommissies met dezelfde problemen en vragen zitten. HBO Argus hoopt dat ook 

bewonerscommissies in andere delen van Amsterdam een dergelijk initiatief willen nemen. Het 

bestuur van HBO Argus is bereid u hierbij te ondersteunen. Als uw commissie ook een 

bijeenkomst wil organiseren, neem dan contact met ons op. 

  

De bijeenkomst in Nieuw-West is op 3 maart om 19.30 uur in het kantoor van HBO Argus aan de 

Adriaan van der Horstraat 2 in Slotervaart.  Als u zich nog niet heeft aangemeld, maar toch nog 

graag wilt komen bent u altijd van harte welkom! 

  

Stop de huurexplosie 

Op initiatief van een aantal bewonersgroepen en een aantal lokale huurdersverenigingen wordt er 

op 14 maart a.s. een demonstratie georganiseerd onder de leuze “Stop de huurexplosie”. De 

actie pleit voor: 

● een inflatievolgend huurbeleid 

● meer sociale huurwoningen voor de lage en middeninkomens 

 

De start van de demonstratie is om 14.00 uur op het Jonas Daniel Meijerplein; de slotmanifestatie 

is om 15.00 uur op de Dam. 

  

Vragen? 

Heeft u vragen over bovenstaande onderwerpen of een andere vraag voor HBO Argus? Wij zijn 

elke maandagmiddag vanaf 13.00 uur te bereiken op de Adriaan van der Horststraat 2, telefoon 

(020) 408 3982. Mailen kan natuurlijk ook. 

  

  

Nelleke Lindhout, 

voorzitter 

  


