€ 1,60 MAANDAG 4 NOVEMBER 2013

DE KRANT VAN AMSTERDAM Vrij, Onverveerd

Jongeren
willen
het liefst
eigen
baas zijn

Oud-gedeputeerde
voor de rechter

Proces
tegen Ton
Hooijmaijers
begint
grimmig
Troosteloos Orlyplein moet gezellig worden

3

Herinrichting bij Sloterdijk

10

MAANDAG 4 NOVEMBER 2013

WIJ
ZIJN DE
BAAS
Jongeren willen

PS4

eigen bedrijf

OPGERICHT IN HET OORLOGSJAAR 1940 - 73STE JAARGANG NR 21.181

Sociale functie Geen geld meer voor projecten als opknappen van achterstandswijken

Corporaties laten het afweten
TON DAMEN
AMSTERDAM – Woningcorporaties stoten in hoog tempo taken als
het opknappen van achterstandswijken af. Ymere, dat vandaag de
opening van het Waterlandplein in
Noord viert, beschouwt dat soort
projecten als een kerntaak van de
corporatie, maar er is geen geld
meer voor.

Ymere is niet de eerste corporatie die
meldt essentiële taken niet meer te
kunnen vervullen. Stadgenoot stelde
eerder dit jaar geen geld te steken in
Project 1012, het opschonen van de
Wallen, en trok de handen af van grote vastgoedprojecten, zoals het oude
Paroolgebouw in de Wibautstraat,
het voormalige ABN Amrocomplex
op de Vijzelgracht en de Van Gendthallen op Oostenburg. Ook stootte

Stadgenoot bouwprojecten af in de
Houthaven.
Verder plaatste de corporatie in
complex Argentinië meer dan tweehonderd woningen in de verkoop en
zette een deel om naar huur. Aanvankelijk beweerde Stadgenoot dat alle
overige woningen verkocht waren,
maar dat was niet waar. Stadgenoot
verkocht de helft van het complex,
108 woningen, aan een belegger.

Rochdale haalde een streep door een
project van 24 bejaardenwoningen in
de Van Hogendorpstraat, bestemd
voor homo’s. Organisatie outForever
had al verzorgers en huisartsen benaderd. Ook droeg Rochdale onlangs
2200 huurwoningen in Heemskerk
over aan branchegenoot Huuropmaat.
Woningcorporatie De Alliantie besloot dit jaar het opknappen en ver-

beteren van de woningvoorraad niet
langer zelf te doen. Er werden twee
commerciële bedrijven voor dit werk
geselecteerd, Nijhuis Bouw en Rutgers. Ook liet De Alliantie in juni weten geen verplichtingen meer aan te
gaan voor de wijkaanpak als het Waterlandplein.
! Pagina 4: ‘De bouwwereld is totaal

veranderd’

Kind vraagt
meer hulp
bij scheiding
MARLOES DE MOOR
AMSTERDAM – Het aantal kinderen dat hulp vraagt bij de Kinderen Jongerenrechtswinkel Amsterdam stijgt snel. Dit komt vooral
door de toename van vechtscheidingen in de stad.
In 2011 kwamen 2100 vragen binnen,
in 2012 waren dat er 2493 en volgens
Marieke van Otterloo, coördinator
van de Kinder- en jongerenrechtswinkel, zet die stijgende lijn door in 2013.
De meeste kinderen vragen of ze bij
de andere ouder mogen wonen, of ze
recht hebben op bezoek van beide ouders en of ze omgangsregelingen mogen veranderen.
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De RoXY van
vóór de house
Storm liep het niet in de eerste jaren van de RoXY, de Amsterdamse club die in 1987 werd geopend. Totdat in de zomer van 1988 de housemuziek er
explodeerde, was Claude Crommelin huisfotograaf. De duizenden foto’s die hij maakte staan nu online. Sommige bieden een vooruitblik op de decadentie en gekte die er later zo gewoon zouden zijn. Hierboven: RoXY-habitué Zu Browka in september 1987. ! Zie pagina 6. FOTO CLAUDE CROMMELIN

kinderen onder de
twaalf schreven
brief aan rechter

Kinderen vanaf twaalf jaar kunnen
door de rechter worden gehoord in
een echtscheidingszaak. Jongere kinderen kunnen gebruikmaken van de
informele rechtsingang door bijvoorbeeld onder gratis begeleiding van de
Kinder- en jongerenrechtswinkel een
brief aan de rechter te schrijven.
De rechter kan die brief meenemen
in zijn beslissing, maar hoeft dat niet.
In 2013 hebben tot nu toe negentien
kinderen zo’n brief geschreven.
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