
Vestia heeft deze dames gevloerd. Christa van Dun en Lucy Weidema. Beiden behoren tot 
de groep Spoorwijkbewoners die op aanwijzing van de Huurcommissie een huurkorting 
genoot.  De rechter heeft deze beslissing vernietigd. Verhuurder Vestia eist de korting met 
terugwerkende kracht op. Het is wel 2014. Christa in zak en as: “Ik hoop op een gesprek met 
Vestia en een betalingsregeling.” Wie reageert? Mail redactie.ph@wegenermedia.nl 

Wachten tot de 
verhuurder  belt...

SP snapt verslagen bewoners
DEN HAAG - In angst voor 
Vestia’s deurwaarder moe-
ten leven? Michael Wijlhui-
zen van de SP trekt zich het 
lot van de negen verslagen 
Spoorwijkbewoners aan. De 
SP ziet het zo: “Bewoners 
van Spoorwijk zijn vorige 
week verrást door een brief 
van Vestia. Zij moeten hun 
huurkorting van de afgelo-
pen drieënhalf jaar binnen 
twee weken terugbetalen, 
wat per huis om zo’n vijf tot 
zeven duizend euro gaat.”  
De SP voorziet problemen: 

“De bewoners hebben het 
geld niet op de bankreke-
ning staan en moeten zich 
in de schulden steken. An-
ders gaat Vestia over tot 
executiemaatregelingen en 
dreigen de kosten nog ho-
ger te worden door de inzet 
van een deurwaarder.” De 
huurcommissie heeft de be-
woners van de Rudolf van 
Brammenstraat en Vosmaer-
straat in 2011 een korting op 
de huur gegeven vanwege 
de problemen met de warm-
tepomp en het ventilatie-

systeem. Negen bewoners 
hebben huurkorting langer 
dan anderen kunnen vast-
houden door te klagen over 
te weinig warm water. De 
huurcommissie ging mee, 
maar de rechter heeft die 
klacht afgewezen. De dou-
che werkt. Al met al vindt 
de SP het gedrag van bewo-
ners verdedigbaar en een be-
talingsregeling zou fair zijn, 
om te beginnen een gesprek. 
Christa van Dun zit daar nu 
op te wachten. En ‘s nachts 
wakker liggen, zo gaat dat. 
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Scan deze 
code om 
te zien hoe 
eenvoudig het 
werkt!

Kijk snel op www.hoogvliet.com

Acties zijn geldig van woensdag 4 t/m dinsdag 10 juni 2014. 
Zet- en drukfouten voorbehouden. Maximaal 4 keer de aanbieding per klant. 

 Ook online te bestellen op onze websuper www.hoogvliet.com
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Per pot
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Heineken 
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Politie grijpt autodieven
Den Haag - Dankzij een tip 
van een oplettende burger 
hebben agenten zaterdag 
drie mannen aan in een 
gestolen auto. De getuige 
meldde bij de politie dat hij 
had gezien dat drie mannen 
een mogelijk gestolen auto 

parkeerden op de Van der 
Duynstraat. Agenten vatten 
daarop onopvallend post in 
de buurt van de auto, in de 
verwachting dat de verdach-
ten bij de auto terug zouden 
komen. En met succes: zo’n 
20 minuten later kwamen 

drie jongen mannen terug 
bij de auto, stapten in en re-
den weg.De agenten gaven 
direct de rijrichting van de 
verdachten door aan hun 
collega’s, die de auto op de 
Hoefkade blokkeerden en 
de inzittenden aanhielden. 

‘Stockey’ zien we deze 
weken overal. Op 
televisie, in de krant. De 
Haagse ooievaar is als 
hockey-mascotte een 
opvallende verschijning. 
Over de meest Haagse 
van alle dieren.

Door: Willem Post

Den Haag - In souvenirshop 
in de Spuibibliotheek vlie-
gen ze over de toonbank. Nu 
Den Haag na de nucleaire 
maarttop met de WK hoc-
key alweer de ontmoetings-
plaats van de wereld is, wil-
len  bezoekers van heinde 
en verre de ooievaar met de 
snavel als een hockeystick 
bemachtigen. “Stockey” 
is voor kinderen een echt 
knuffeldier. De vogel vliegt 
dezer dagen letterlijk over 
de toonbank. Inderdaad, 
met die ooievaar van ons 
kun je veel. Als het Neder-
lands elftal van ex-ADO-er 
Daryl Janmaat straks hoge 

ogen gooit, trekken we ‘m 
voetbalschoenen aan. Hij 
kan een flinke schop uitde-
len. Aan de ene kant heeft 
het Haagse beest op hoge po-
ten iets dreigends. Namens 
onze stad van hoven en tri-
bunalen kijkt hij de nogal 
eens boze buitenwereld in. 
Als hij namens het Inter-
nationaal Strafhof een oor-
logsmisdadiger ontwaart, 
prikt hij ‘m met zijn snavel 

en brengt ‘m naar Den Haag 
voor berechting. Maar als 
vliegend geboorte-symbool 
moet hij ook vrede en ver-
zoening brengen. Dat is zijn 
hoofdtaak. Vroeger en van-
daag de dag. Sport verbroe-
dert, brengt mensen samen. 
Nieuw geluk! Tot nu is de 
WK hockey een groot suc-
ces. De sfeer is fantastisch. 
Daar past onze ooievaar uit-
stekend bij.  

Onze ooievaar is nu 
hockeyknuffel

Willem Post jucht over ‘Stockey’.  
 Foto: Jos van Leeuwen


