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DHN HAAG " Het geduld
van de Spoorwijkers die
ziek zouden zijn door hun
woning, begint langzaam
op te raken. Uit protest
hebben ze de ramen be-
plakt met posters. Voor-
zien van verwijtende tek-
sten als:'Vestia. Adem-
benemend traag'.

Het is even schrikken voor de arge-
loze bezoeker. 'Leven in deze wo-
ning is schadelijk voor de bewonerl
waarschuwt de poster op het raam
van een van de rijtjeshuizen aan de
Rudolf van Brammenstraat. De
zwartgallige boodschap is voorzien
van een inktzwart rouwrandje.

De bewoners voeren actie tegen
Vestia, de verhuurder van hun hui-
zen. Ze willen 'gewoon een schim-
melwij huisl zegt Christa van Dun
uit de Rudolf van Brammenstraat.

Vestia zou klachten van de bewo-
ners zeven jaar hebben genegeerd.
De paddenstoelen groeien uit het
tapijt omdat de automatische ven-
tilatie niet werkt, aldus huurders.
En ze zijn ziek - hoofdpijn, astma -
van de vochtige, bedompte lucht.

Vestia laat de woningen momen-
teel onderzoeken door TNO en on-
langs zijn de ventilatiesystemen
schoongemaakt. Maar de onrust in
het buurtje is nog niet geweken.

De buurvrouwen Layla Baya, Cakir Kiromergolu en Christa van Dun bij een van de protestposters in de Rudolf van
Brammenstraat ForoNrcoscHourEN 
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Leven ir, deze woning is
scnaccl i ik  voc i "uw

gezr:ndheid

Deze week zijn de bewoners op-
nieuw om de tafel gegaan met de
verhuurder. Van Dun: ,,Dat was een
heel vervelende vergadering. Het
vertrouwen is weer heiemaai weg."

Van Dun, die de kar trekt namens
de bewoners, is verbolgen dat
klachten nog steeds blijven liggen.

,,Ik heb twee woningen laten zien,
waar heel erge schirnmel was. Ves-
tia schrok ervan, maar er is niks ge-
beurd. Dan pak je toch een fles met
chloor en een pot verf. Ze lijken zich
er niet zo druk om te maken."

Vooralsnog lijkt het schoonma-
ken van de installaties ook nog niet

veel soelaas te hebben gebracht.
Vestia zegt te wachten met maatre-
gelen totdat alle onderzoeken zijn
afgerond. TNO en Bevico, expert in
het onderhoud van ventilatiesyste-
men, brengen volgens de huidige
planning in de week van 29 novem-
ber de resultaten naar buiten.


