
 
Van 
SP afdeling Pekela 
Feiko Clockstraat 101  
9665 BE Oude Pekela 
Pekela@sp.nl 

  
Aan 
Acantus  
Aquapark  7  
9641 PJ Veendam 
 
27 april, Woningsdag 2020, 
 
 
Geachte directie, 
 
Als sociale volkshuisvester speelt u een belangrijke rol in het dagelijkse leven van uw 
huurders en onze inwoners. Juist nu onze wereld door een ongekende harde crisis 
gaat is een veilig en betaalbaar huis essentieel voor veel gezinnen en 
gemeenschappen. Deze tijd vraagt om solidariteit en noaberschap van publieke 
instanties zoals een woningbouwvereniging behoort te zijn. Wij vragen u daarom 
vandaag met klem die rol serieus op te pakken en af te zien van de aangekondigde 
lastenverzwaring.  
 
Het is onverantwoord en onverstandig om de huren voor volgend jaar te verhogen. 
Dat gaat veel mensen keihard raken. Nu al krijgen wij veel signalen van huurders met 
grote onzekerheid over hun inkomen. Zij kunnen een verhoging van hun woonlasten 
er niet bij gebruiken. Wij sluiten ons daarom aan bij de oproep van uw verenigde 
huurders en verwachten dat dit jaar de huren minimaal gelijk blijven. Het is echt het 
minste wat u nu kunt betekenen.  
 
Een aantal corporaties heeft al toegezegd de huren te bevriezen of een verhoging uit 
te stellen. Acantus kan juist in Oost- en Noord- Groningen laten zien dat ze bij dit 
rijtje koplopers thuishoort. Wij snappen dat de verhuurdersheffing u financieel zwaar 
heeft getroffen en treft. Wij trekken wat dat betreft graag gezamenlijk op richting Den 
Haag zodat de drie maanden huur die nu richting de staatskas gaat geïnvesteerd kan 
worden in onze regio. Maar dat ontslaat ons niet van de plicht om nu al samen 
sociale rampen in onze samenleving te voorkomen. Als u met ons uitspreekt dat 0 
meer dan genoeg is dan zult u de huurders van Acantus een noodzakelijke dienst 
bewijzen. 
 
Wij rekenen op u. 
 
Met hartelijke groet, mede namens huurders aangesloten bij ‘Stop de 
Huurverhoging’, 
 
Henk Hensen en Pim Siegers 
Afdelings- en fractievoorzitter SP Pekela 


