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NIEUWSBRIEF
oktober 2020
Coronatijd en Eigen Haard
Veel huurders hebben het al gemerkt: Eigen Haard voert weer reparaties uit, na een tijd waarin alleen
de spoedreparaties in aanmerking kwamen.
Het makkelijkst meldt u een onderhoudsklacht via de website van Eigen Haard, www.eigenhaard.nl
Als u een account hebt via Mijn Eigen Haard kunt u een afspraak zelf inplannen. Wel zo prettig
natuurlijk. Maar u kunt ook altijd nog een telefonische melding doen, 020-6801801. Helaas blijkt dat
niet altijd goed te gaan, maar de aanhouder wint.
Maakt u geen gebruik van Mijn Eigen Haard dan is dit misschien een mooie gelegenheid u aan te
melden. Ga daarvoor naar www.eigenhaard.nl, klik op Inloggen, daarna op Inloggen huurder en dan
krijgt u de mogelijkheid een account aan te maken. Binnen Mijn Eigen Haard kunt u alle
bijzonderheden over uw woning vinden zoals de huur, de grootte van de woning, de puntentelling
waarop de huur is gebaseerd, de reparatieverzoeken, etc.

Opknappen en herinrichting MAP
Over de plannen die de gemeente heeft met onze buurten hebt u al eerder informatie ontvangen.
Opvallend is dat de gemeente juichend is over het besluit de MAP veiliger te maken doordat het een
30 kilometerzone wordt. Maar dat is flauwekul want de MAP is dat allang!
Veel huurders hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid een Zienswijze in te dienen als protest
tegen het verminderen van het aantal locaties waar de afvalcontainers komen en de voor velen
langere loopafstand daar naartoe.
Ook zijn er protestbrieven tegen het openstellen van de Sandinostraat, Letelierstraat, Willy la
Croixstraat en de A.J. Koeijemansstraat bij de Stadsdeelcommissie ingediend. Bovendien hebben
zowel de bewonerscommissie als een betrokken bewoner gebruik gemaakt van het spreekrecht
tijdens een vergadering van de Stadsdeelcommissie om de bezwaren nog eens te benadrukken. Als
je verder zoekt op internet kun je de details van de gemeentelijke plannen bekijken. Je ziet dan dat in
een aantal straten éénrichtingsverkeer komt. Wilt u meer lezen over de herindeling van de openbare
ruimte kijk dan op https://www.amsterdam.nl/projecten/middelveldsche-akerpolder/

Verwarring
Er is veel verwarring ontstaan over de aanduiding van onze twee buurten. De gemeente spreekt in het
Definitief ontwerp openbare ruimte over de Middelveldsche Akerpolder 1 & 2. Deel 1 wordt ook wel
aangeduid als de Vrijheidsstrijdersbuurt, deel 2 als de Verzetsheldenbuurt. En bij de nieuwe
containerplaatsen spreekt de gemeente ineens over Oost en West. Maar vanaf het ontstaan van de
MAP is de officiële aanduiding: MAP 1A, de vrijheidsstrijders (gebied binnen JarasingelAnielewicsingel-Baldwinstraat-Bonhoeffersingel ,en MAP 1B, de verzetshelden (gebied binnen Ernst
Cahnsingel-Karl Grögersingel-Rudi Bloemgartensingel-Anton Hölzelsingel).

Oprichting Bewonersgroep MAP
De weerstand tegen een aantal voorgenomen plannen van de gemeente (de ontsluiting van vier
straten, de afvalcontainers, de parkeerplaatsen, het groen in de buurt, etc.) leeft bij veel meer
bewoners in onze buurten. Zo heeft ook de Woongroep De Akersingel van woningcorporatie De
Alliantie een eigen protestactie opgezet waar veel buurtbewoners hun handtekening onder hebben
gezet. Om de reacties te bundelen en te bespreken wat de mogelijkheden zijn om ervoor te zorgen
dat de stemmen van de bewoners gehoord (blijven) worden is het initiatief genomen tot de oprichting
van de Bewonersgroep MAP. In de werkgroep zitten twee vertegenwoordigers van onze
bewonerscommissie, de voorzitter van bewonersgroep de Akersingel en twee vertegenwoordigers van
twee straten die met ontsluiting bedreigd worden. Gehoopt wordt op versterking uit de wijk door
bewoners die ook namens een groep kunnen spreken. De Bewonersgroep is bereikbaar per e-mail:
bewonersgroepmap@gmail.com

