
'.tndt het iammeÍ dat de verzamebng
:ich na wildag zal verspreiden - ver-
noedeliik over de hele wereld. "Het
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geïnteresseerd. Ze hebben er geen
geld voor over, stellen andere priori-
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mensen blii. De helewereld kan mee-
bieden."

AMSTERDAM - De WD, in het col-
lege verantwoordeliik voor erf-
pacht, is in verlegenheid gebracht
door een biieenkomst van huis-
eigenarenvanavond.

In het Huis van de Wiik in Buiten-
veldert keren de sprekers zich te-
gen de wiiziging in het erfPacht-
stelsel die op stapel staat. Eénvan
hen is Daan Wiinants' buitenge-
woon lid van de bestuurscommis-
sie voor de WD in Zuid - die zich
hiermee tegen het beleid van ziin
eigen partii uitsPreekt.

"Het is slim dat de bevolkingvan
Buitenveldert nu in actie komt,"
zegt hii. *Eind augustus liggen de
nieuwe plannen bii het college.
Het komt eroP neer dat de ge-
meente een laatste maal bii erf'
pachters langskomt. Als de beslui-
ten ziin gevallen, valt er weinig
meer aante doen. Wii als WD
Zuid willen dat niet."

Wiinants is de enige sPreker van
die partii. De fractievoorzitter in
Zuid, Ron Eisenmann, was ook ge-
waagd en komt wel, maar houdt
de lippen stiif op elkaar. Hetzelfde
geldt voor lid van de bestuurscom'

missie Paul Slettenhaar en waar-
schiinliik voor de woordvoerder
erfpacht inde raad, Daniëlvan der
Ree. Nog met vakantie is de man
die het plan maakt, WD-wethou-
derEricvanderBurg. '

De bewoners van Buitenveldert'
die gisteren in deweerwaren met
het maken van spandoeken' ziin
volgens de organisatoren in alle
staten. Herman van Wissen, be-
stuurder van het Huis van de Wiik
en zelf erfpachter: "Er is nog niet
naar ons geluisterd. De gemeente
informeert ons en dat is het wel
zo'nbeetie."

VVD zftmet een erfpachtdissident
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