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donderdag 17 januari 1974 

7 jan. 1974 

-============-====~~=== 
bespreking sleep- in zakeL 

onderwerpen 

huurkontrakt van gemeente met sleep-in inzalre barak 
op de volgende bladzijden staan de voorwaarden 

in een reeds verstuurd antwoord staat dat _~e in 
deze bespreking wel tot een beslissing zullen 
komen en hen dat zullen meedelen 

gezin van tetterode brief van gemeente waarin Zü zeggen dat het 
gebruik van de barak als woonruimte ni et in 
overeenstemming is met de doeleinden waarvoor 
het in huur is gegeven 

notaas 
verdere werkwijze 

wat ter tafe l komt 

bovendien is het in strijd met art 55 lid 1 
van de woningwet waarin staat dat het verboden 
is zonder Bchriftelüke vergunning van het 
k"ollege een gebouw of gedeelte hiervan, dat 
laatstelijk niet of wederrechtelijk als v/Oon
verbljjf werè.. gebezigd , als woonverbl ijf in 
gebruik te geven of te nemen 
::" :woor d zie hierna 
eventuele ander e zaken 

in dit verband ; brief van dias 
drugs infor~atic en advies sentrum 
00. dia-s b i edt Geen mogelIjkhe id tot opname 

dias zal Haar nodiG de bezoeker kontakt late n 
leggen met andere hulpve rlenende instanties 
of personen en helpen bij een juiste keuze 
daarvan 

gehele brief ter inzage aanwezig 

brief inzake UgezinU aan gemeente 
in verband met de feestdagen en de diverse door ons in de sleep-in ge
organiseerde manifestaties z ijn Vlij niet eerder in de gelegenheid geweest 
op uw schrijven i nzake de huisvesting van het gez in v tetterode in de 
sleep- in te reageren . rle l hebben Wü enkele wthoud e rs van dit oponthoud 
mondeling in kennis gesteld . uw kollege plaatst zich in z iJn brief dd 
10-12- 73 op het standpunt dat het in gebruik nemen van de sleep-in als 
\'loonruimt e niet in ove r ee nstemming is met de doeleinden waa rvoor het ' 
gebouw is verhuurd en dat wij bij het gebruik van de sleep- in a ls Yloon- -
verbl ijf duidel.;jk i n strijd handelen met art . 55, lid 1 van de woningwet . 
vanuit stri!~t formeel e n ambte l ijk oogpunt bezien valt hieraan waa r.:. 
schjjnl.ijk niet t e tornen . maar evenzeer is het waar dat de fam ; v. 
tet terod e met he t hanteren van deze maatstave n niet is geholpen . 
wij willen daarom een andere weg b ewande l a n om mensen in nood de helpende 
hand te bieden en menen do ';" wij duide l ijk in strijd met onze maat schapp ij 
opvat1.ing en - visie zouden hebben gehandeld wanneer Vlij deze mensen in 
de kou hadden laten staJ.n. t oen het echtpaar ons na de uitzetting 
uit !{ruisstraat 2 v erzocht hen i n de sleep-in onder te brengen; in 
afwachting van een oplossing voor hun huisvest ing s moeil ijkho:len , hebben 
wlj aan dit verzo e k voldaan . het gezin Ilkîakt op de zelfde wijze gebruik 
van de sleep- in als de zomertoeristen dwz z ij overnachten er en hun 
verblijf draagt een tijdelijk l<arakter. 
ter uwer informatie kun..'rJ.en wij tenslotte nog meedelen dat wij reeds enige 
tijd bezig z ijn de familie e lders onderdak te brengen . wij verwachten 
overigens dat UVI kollege bereid Zial zijn alle nodige medewerking te· 
verlenen een definitieve oplossing te bewerkstelligen voor de huis'_ 
vestin~ v~n het gezin van tetterode 
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onderwerpen 

e.v. / om te vol doen aan de gestelde normen moeten er een aantal voor-
zieningen getroffen worden (een gedetajee rde l ijst met tekening 
hebben Vlij van het koll eesje ontvangen ) voor 1 april moet dit 
klaar zijn 

sleep-in / na~r aanleiding van 
11 mensen opgegeven 
te gaan Vlerken 

publikas ied . f vorige ervari ngen hebben zich 
of belangstelling getoond om in de sleep- in 

14 en 15 april pasen 

wat gewens t i a I????? 

van de vorige bespreking; 

huurkontrakt / werd algemeen afgewezen als betuttelend 

gezin 

op ons op 24 januarie verstuurde uitgebreid antwo ord 
hebben we nog gee n antwoo rd gekregen 

v tetterode / n.a.v . onze br ief heeft op 22 januarie een gesprek plaats 

notaas 

gevonden t ussen het kollees je en f ons, lou , frans en hans 
door het lcolleesje is over de onwetteljjkheid van de huisves
ting in de sleep- in ingevolge art . 55 lid 1 van de woning
wet -niet mee r gesproken, wel dat we terzake niet desl~undig 
zijn , miss chien vanuit andere motieven bez i g vlaren en er het 
gezin een kwade dienst mee bewezen het kolleesje hoopte 
dat we zo gauw mogel ijk met dergelijke gevallen na..:r hun 
toe zouden stappen hetgeen Vle toezegden 

binnen twee weken nadat het gezin met een ad res bij e en wethouder 
aankwam gaf het kol leesje t~estemming om hGt te bewonen zodat het 
de sleep- in inmiddels verlaten heeft 

verdere werkwijze / na een uitgebreide uiteenzetting van jack was het 
iedereen duidelijk (ook al door het gebr ek aan -doorzetting 
van het stage- lopen bV) dat de zgn zware gevallen ni et -
door de sleep- in lIopgevangen!l kunnen worden 
- kennis . tjjd . drie maanden duur van de sleep-in -
jack wil zich beschikba.lr stellen als kontakt persoon en 
vra .;tgbaak voor gevallen waar med iese hulp nodig is 

alle(in de aanwezige map) post in(+) of uit( - ) 

+l- kolleesjé ·b en w over cv en voorzieningen voor de veiligheid 
+/ - " over huisvesting gezin van tetter ode 

aan 1 1 ons antwoord over het huurkontrakt 
...... provinciaal electriciteitsbcdrjjf over voorzieninGen bij cv en nog iets 
-:-/ - verzoek tzb voor overnachting op 11/12 me i ingewilligd 
+ verSlag sleep- in den haag 1973 
.;. verzoek om adhesie sleep- in arnhem tegen toeriste nbelast ing betuigd 
+ peter kaps Ilhappy" uit duitsland VIiI in de s l eep-in werken 
+/- vèrzoek om informa:Jiematoriaal van sleep- in eindhoven 
+ lwlleesje over voorzieningen bij de cv 

de souldans en van carmcn z ijn afgelopen 
de inbraken z jjn begonnen 
adres amnesty international was verkeerd is: roeterstraat 34 amsterdam 
de 66 (st - g)ers z .'jn al een jae.r gepensioneerd 

belanGstellenden die zich opgegeven hebben ; 
ben harteveld en vrouw ·;· han bonset + herbert bruna + henk buss + 
leo !çlinkert + rik st7aninlç + peter kaps + attie bauïl + franje schil tmejjer + 
paula vaartsen 
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o 

o c>Q@ 
uit de bespreking van' 25 maart; 
aanwezig ; renslm - han- herbert - mart in- leo- margreet - i tie- roland- a r ie- hans 

e . v . / besloten tot brief aan gemeente- wa~rin-s~aat dat we de ' voorzien-
i ngen niet voor 1 april kunnen realiseren. dat we de cv uit · 
hebben Gezet en pas weer aansteken. als de voorzieningen af z jjn 

sleep-in / i vm- de matige opkomst niet over de zomer-pe.r iode gesproken 
besloten dat rre met pasen ALS we open gaan op dezelfde toer 
draaien als in 73 dwz 

a/eten,drinken en inwonins in de sleep- in 
b/open van donderdagavond(ll april) t/m dinsdagavond(16 april) 

hiervoor Gaven zich op ; , 
ban bons et - herbert bruna - leo trlinkert - arie klaas pafl.p 
z ij kunnen/willen echter niet gedurende ' de hele week aanwezig z jjn 
DIT L; T:2 \1~iINIG WE G_"LUi P.". D O P:.~N ALS ~~R NOG i.iINST",JNS 4 ~\AN!rmLDINGEN 
ICOLLJH' ~-::U ALS :·:m VOLDO:'::ND .~ i.!JNS> ~H ZIJN Dn~ Il~ DB ImiT~Nlr~ 14 DAG.8N DE 
SL. ~JP- I N G:;R;:!:;~D ·.I ILL!'::N l,L\!u.m 

o 

o 
UIT D;~ R~~\ICTlj~S OP ONDE:1ST ~\ANDE 2 VR~\GBN G.I\ .~T BLIJ IClm or D:.~ SL~~EP/IN 
MET DE P.\ASDAGEN PO.;N IS 

??? wr:.~ GEEFT ZICH OP ??? 
om i n de week van 11 t/m 16 april in de sle~p-in de slaper s van 
dienst te zjjn 
- er z jjn nog minstens 4 aanmeldingen nodig -

, '.-

??? ,n r: GE.; FT ZICH OP ??? 
om in de periode hiervoor ( nog maar 1 4 dagen ) de s l eep-in op te 
ruimen en/of herstelwerkzaamheden ui te voeren 

HET I S NOODZ.:UmLil~ BINK:!:I'; T \r~-': -D !~G:li:n T : ~ R~}AGr:REN 
D': ·\7-.-Z. VOOR DOlm';RDf.GAVOIlD 22.00 UUR 
BELLEN 2115 OF OND.,maT.l i.NDJ~ ST ROO I~ I N POSTBUS 166 OF KflRi(STRAAT 38 - -- -- --- - - -..........- -....- - - _.-

o 
o 

ilr kan/Wil met de paasdagen in de sleep-in werken 
dond 0 vrijd 0 zaterd 0 zond 0 maand 0 dinsd 0 

ik kan/Wil de sleep-in hiervoor gereed maken 
dagen/avonden: 

NA .. lM : 

nogmaals V1.IOR DONDERDAGAVOND 22 . 00 uur bellen 
postbus of deze s t rook in de bus van kerkstra.!t 38 of 

2115 
166 
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o 
o 

donde rdagavond a . s . 11 apr il opend de sleep- in weer haar poorten om 
evt. slapers met de paasdaeen van dienst te kunnen zijn . 
woensdagochtend daarop volgend gaan we weer sluiten. 

op enkele kleinigheden na is de sleep- in wee r operationeel . 
ook alle ramen z jjn door ijs de jong Vleer van de juiste begl az ing voorzien. 

onderstaande personen hebben zich beschikbaar gesteld om aanwezig t e zijn 

, do vrij Za zo ma \ di 

ar ie klaas paap x x x x x I 
leo kl1nkert x x x 

vera van de be rg x x 

rens}<:e althuislus x x 

herbert bruna 

han bansat x x x x x x 

martin koper x x misschien meer nieuw 

attie bauw x x nisuvl 

paul a Van aart sen x x x nieuw 

martin van duin waar nodig 

rolf van der mije nog niet bekend nieuw 

eten en drirucen wordt door de sleep-in betaald wel zelf regelen 
t aakVerdeling en Slaappl aatsen onderling r egelen 
de sleep-in betaald een kee r 'chinezen' of ander schappel ijk iets 
zelf dag etc . r egelen 

de teehniese punt én z ijn gel ijle 
overnachting fl 3. 00 deken 
zèlfde konsumpsieprijzen-
~pen 19 . 00 uur tot + 02 . 00 uur 

aan vorig jaar 
gratis zolang de voorraad strekt 

en smorgens tot de Istafl het welletjes 
vindt 

noot: voor de zomerperiode hebben zich t ot nu 16 kandidaten gemel d 

/ 
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