
Op 1 april is er weer eens een 
huurverhoging geweest. Uw huis
baas zal ook aan u wel een brief 
geschreven hebben, waarin staat, 
dat deze huurverhoging verplicht 

is.
ü w  huisbaas moet netjes vragen 

of hU de huur met op z’n hoogst 
7% mag verhogen. U mag even 
netjes weigeren om die hogere 
huur te gaan betalen, als u daar 
een goede reden voor heeft. Die 
reden is voor de huizen in deze 
buurt meestal makkelijk te vin
den: Verwaarlozing van het on
derhoud. U zult zelf het beste we
ten wat er aan uw woning man
keert, maar misschien heeft u iets 

aan de volgende voorbeelden: 
slechte toestand van het schilder
werk aan voor en achtergevel; 
balkons of waranda’s waar slech
te plekken in zitten; scheuren in 
plafonds en wanden; ramen en 
deuren, die slecht sluiten (toch
ten); scheuren in het aanrecht; 
gootsteenbak, waar het emaille 
gesprongen is; slechte toestand 
van de elektrische leidingen; re
gelmatig verstopte afvoeren; ver
waarloosd trappenhuis; lekkend 
dak; enz. enz.

Een aantal woongebreken geldt 
ook als reden om te weigeren, 
o.a.: w.c. in de keuken; kamers of 
keuken waar onvoldoende licht 
en lucht van buiten af in kan ko
men (alkoven)

Als u denkt dat u een aantal 
argumenten hebt om te weigeren, 
moet u dat zeker doen. U loopt 
geen enkel risico om uw huis uit 
gezet te worden, ook al dreigt uw 
huisbaas u daarmee, omdat u 
huurschuld zou hebben. Betaal 
niet meer dan nodig is. Na deze 
huurverhoging zijn er al een aan
tal volgende vastgesteld. U zult 
het er mee eens zijn, dat dat voor 
de huizen in onze buurten te gek 
wordt. Zeker nu ook de huurhar- 
monisatie van minister Schut 
voor de deur staat. Wees solidair 

met uw buurtgenoten, samen heb
ben we meer kans om iets tegen

dit slechte beleid waar alleen de 
huisbazen van profiteren te doen. 
Mocht u nader advies willen heb
ben of moeilijkheden hebben met 
uw huisbaas, dan kunt u terecht 
op de adviesuren van de werk
groep woon- en huurzaken van 
het wijkcentrum (protestkommi- 
tee tegen de huurverhoging). Een 
aantal buurtbewoners zal u hier 
graag zo goed mogelijk helpen.

maandagavond 7—8 uur: Ama- 
liastraat 6 huis 

dinsdagavond 2—3 uur De Wit- 
tenkade 46 IV.

dinsdagavond 7—8 uur Van 
Beuningenplein 25 (Ons Huis).

woensdag 3—4 uur v. d. Hoop- 
straat 43 huis

donderdag 7—8 uur van Rei- 
gersbergenstraat 65 (Ons Huis).

Wilt u voetballen?

Dat is mogelijk op zaterdag
middag bij de Sportvereniging 
„Wilskracht M aakt Sterk.” voor 
seizoen 1971/1972. Wij zoeken 
nog enige Seniorleden vanaf 18 
jaar en ouder. Heeft u intresse? 
Zo Ja! Bel dan zo snel mogelijk, 
190899 in verband met eventuele 
overschrijving. Aldus schrijft ons 
de secretaris de heer M. J. Bu- 
walda

Mocht u
Wiering’s Weekblad
eens niet ontvangen, 
belt u ons dan even:

67744
Wij stellen prijs op 

regelmatige bezorging.
Uw porto of telefoonkosten 

worden desgewenst vergoed.
Wij drukken iedere week ook 

voor u een exemplaar.
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