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Hallo beste buren,

Leden van de Bewonerscommissie en architect Miel Karthaus waren 14
augustus jl. uitgenodigd voor een gesprek met Vestia. De uitkomst van
het gesprek was verrassend positief! De Bewonerscommissie had zich
zeer grondig voorbereid, zowel qua tactiek om het gesprek mee in te gaan
als qua technische onderbouwing. Dit lijkt te zijn vruchten te hebben
afgeworpen.

Zowel de mensen van Vestia als wij waren positief verrast over de
uitkomst van het gesprek. Er is afgesproken dat Vestia samen met de
Bewonerscommissie en architect Miel Karthaus de mogelijkheden gaan
verkennen voor een gezamenlijke traject voor het verbeteren van onze
woningen door middel van renovatie.

Dit is een prille, eerste stap: een omschakeling van toch vooral strijd en
wanhoop naar samenwerking. Haast niet te geloven! Maar we hebben er
vertrouwen in. Vestia heeft de gemaakte afspraken inmiddels ook
bevestigd.

Eerstvolgende Bewonersvergadering
De volgende Bewonersvergadering is op 2 september. Het is heel
belangrijk datje komt! Natuurlijk wordt je bijgepraat over alle lopende
zaken. En er is volop gelegenheid om vragen te stellen. Architect Miel
Karthaus zal ook aanwezig zijn. Hij gaat uitleggen wat hij de komende
tijd gaat doen. In dit verband worden ook huisbezoeken afgelegd.

Datum: 2 september, 19.30 uur
Locatie: Stichting Corridor, Stadhoudersweg 7 a

HKT blok en Vestia in de media
Vestia heeft in het gesprek aangegeven dat zij er nu ook op willen kunnen
vertrouwen dat wij Vestia niet Ganger) negatief in het nieuws brengen.
De gesprekken vinden in goed vertrouwen plaats, en negativiteit past niet



bij de huidige situatie. De Bewonerscommissie heeft beloofd dat we dit
inderdaad niet zullen doen. Daarvoor hebben we de medewerking nodig
van alle bewoners.

Niet negatief in de media!
We willen iedereen verzoeken om zich in de media niet negatief over
Vestia uit te laten. Want we willen niet dat dit prille overleg door een
ondoordachte opmerking in duigen valt. Houd dit alsjeblieft in
gedachten!

Filmen Videoclip DATUM VERZET!
De videoclip van Inge Bonthond, zangeres in o.a Gruppo Sportivo, en een
aantal muzikale vrienden, waaronder Joris Lutz, wordt wegens
omstandigheden niet gefilmd op 1 september maar op zondag 15
september. De clip van dit swingende protestlied wordt door
professionele filmmakers gemaakt, zodat heel Nederland kan vernemen
wat er in het HKT blok aan de hand is. Inge en Joris gaan er alles aan
doen om het nummer en de clip landelijk te lanceren!

Wij bewoners hebben ook een rol in de clip. Inge heeft scenario bedacht,
waaraan we allemaal kunnen meedoen! Het wordt een heel leuk en
vrolijk feestje, waarvan RTV Rijnmond tevens verslag zal doen.

Hoe meer mensen er zijn, hoe leuker het eruit ziet. Dus het is heel
belangrijk datje zoveel mogelijk mensen uitnodigt om te komen: je
familie, vrienden, iedereen is van harte welkom. Wil je niet op TV, dan
kun je meedoen op de achtergrond.

Datum: Zondag 15 september
Locatie: Talmastraat
Tijd: 12 uur

Interviews tijdens het filmen?!
Tijdens het filmen van de clip van Inge zullen er zeer zeker journalisten
zijn, die willekeurige mensen gaan vragen wat zij nu vinden van Vestia.
Het is dan “niet handig” om nare dingen te zeggen over Vestia! Beter zeg
je iets als: we waren heel erg geschrokken van de plannen van Vestia,
maar de Bewonerscommissie is nu in gesprek over renovatieplannen,
waarbij we onze woning niet hoeven te verlaten. Dus we zijn positief!
Maak er wat leuks van, voel je vrij, maar houd de toon vriendelijk!



voorbereiden op het Talma Terras. We gaan 60 gele hesjes met rode
viltstift be-schrijven: op de rug komt Gele Vestia te staan!
We gaan dan ook het nummer beluisteren en een dansje bedenken (voor
degenen die dat leuk vinden). Bij regen doen we het bij iemand binnen.

Verhuisplannen? Denk goed na!
Nu de besprekingen met Vestia positief verlopen, is het zonde om te
tekenen voor uitverhuizing - tenzij je zelf graag wilt, natuurlijk. Het is
slim om eerst af te wachten wat Vestia ons gaat bieden. Hoe meer
bewoners er straks kunnen genieten van goed gerenoveerde huizen, hoe
beter!

Wanneer je dat traject ingaat, besef dan goed waar je aan begint.
Want als je eenmaal hebt getekend, kunje niet meer terug.

En “passende woonruimte” is een heel ruim begrip: wat Vestia voor jou
“passend” vindt, vind jij misschien zelf helemaal niet passend! Natuurlijk
zijn er woningen beschikbaar, maar of je er op vooruit gaat, of de woning
betaalbaar is, en of de woning aan jouw wensen voldoet, dat is nog maar
de vraag, want we zitten in een krappe, dure woningmarkt.

Het vinden van woonruimte die voldoet aan jouw wensen is een zeer
moeilijk of wellicht onmogelijk. Bovendien zul je zelf een woning moeten
zoeken. Een aantal bewoners van de Tweebosbuurt had hiermee
negatieve ervaringen. Wil je meer hierover lezen, dan kun je bij
bewonerscommissiehkt@gmail.com het verslag aanvragen van de
rechtszaak tussen de Tweebosbuurt en Vestia.

Spreekuur Talma Terras
As. maandag is er spreekuur voor bewoners van het HKT blok op het
Talma Terras. We praten je bij over de stand van zaken en beantwoorden
zo mogelijk alle vragen. Mocht je input hebben voor de
Bewonerscommissie, dan zijn we daar natuurlijk in geïnteresseerd.

Het spreekuur wordt dit keer gehouden door Vera Godijn.
Locatie: Talma Terras, grote tafel Talmastraat, bij blauwe parasol.
Tijd: maandag 26 augustus, tussen 18:30 - 19:30.
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