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Amsterdam, 4 januari 2010

Geacht College,
Met verbazing ontvingen wij de brief van 8 december van mevrouw M. Stam die
kennelijk was bedoeld als reactie op onze brief van 26 oktober 2009 aan uw College.
U gaat in de brief niet in op het niet nakomen van afspraken door uw afdeling
Huisvestingsontwikkeling, zoals wij dat hebben geconstateerd. Na onze laatste brief is
opnieuw geconstateerd dat afspraken niet worden nagekomen. Immers alle
bouwaanvragen zouden door Huisvestingsontwikkeling tijdig bij ons worden gemeld,
ruimschoots voordat de gemeente deze zou publiceren. Recent zijn er twee
bouwaanvragen gepubliceerd door de gemeente zonder dat deze door
Huisvestingsontwikkeling aan ons zijn gemeld
Gezien dit herhaalde onbetrouwbare gedrag van Huisvestingsontwikkeling kan van ons
in redelijkheid niet worden gevraagd toch weer met deze afdeling te gaan praten.
Wij hebben diverse malen gevraagd om een onderhoud met uw College omdat wij er
van uitgaan dat onbetrouwbaar gedrag geen beleid van de UvA kan zijn. Gezien uw
weigering om daar op in te gaan moeten we helaas constateren dat u niet bereid bent
een serieus overleg met de buurt aan te gaan.
Wij zijn mordicus tegen het BLVC plan zoals dat eenzijdig en zonder overleg is
uitgebracht door de UvA.

Wij betreuren de ontstane situatie ten zeerste. Het is niet in ons belang en niet in het
belang van de UvA dat het overleg nu stokt. Wij verzoeken u dan ook een initiatief te
nemen waardoor ons vertrouwen in afspraken met de UvA op termijn kan worden
hersteld en overleg op een zinvolle wijze kan worden opgestart.
Hoogachtend,

Rob Matthijssen
namens bewonerscommissie Sarphatiblok
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