
Huurbrief 1

     In dIt nummer:

2   Duur cultureel 
erfgoed

3   Serie: de 
actievelingen (5)

4   Oproep: meld 
illegale hotels

De Huurdersvereniging Centrum be-
hartigt de belangen van huurders in de 
binnenstad. Door zich te verenigen, 
staan huurders sterk. en dan zijn zij 
ook een goede gesprekspartner voor 
verhuurders en de overheid. De vereni-
ging komt op voor voldoende betaal-
bare, goed onderhouden huurwonin-

gen en een leefbare woonomgeving. 
Wij geven signalen over misstanden 
door aan de beleidsmakers en stimule-
ren een brede discussie over wonen en 
huren. Huurbrief en www.huurdersver-
enigingcentrum.nl zijn onmisbaar 
voor huurders die op de hoogte willen 
blijven en actief meedoen.

HuurdersverenIgIng Centrum

Een paar maanden 
geleden werd iedereen 
opgeschrikt door het 
bericht dat een bewoner 
van een monument geen 
toestemming kreeg voor 
zonnepanelen.

Dingeman Coumou

De bewoner kreeg te 
horen dat de zonne
panelen op haar dak 

het monument te veel zou
den aantasten. Daarop nam 
de deelraad Centrum een 
motie van GroenLinks aan: 
óók bij monumenten zijn 
energiebesparende maatre
gelen hard nodig.
Want energie zal alleen maar 
duurder worden en dit gaat 
net zo goed op voor monu
menten. Dankzij de crisis 
zijn de energieprijzen op 
dit moment nog gematigd, 
maar de verwachting is dat 

ze fors zullen stijgen als de 
economie weer aantrekt. Op 
den duur zullen de kosten 
voor energie zelfs die van 
de huren overtreffen. Het 
dreigende tekort aan fossiele 
brandstoffen is daar natuur
lijk debet aan.
Alle reden om de komende 
jaren flink te investeren in 
maatregelen om het warm
teverlies van woningen 
zoveel mogelijk te beper
ken. En ook om alterna
tieve energiebronnen, zoals 
zonneenergie, bruikbaar te 
maken voor woningen en 
panden.

Bijzondere vormen
In principe is dit al bereik
baar voor ‘gewone’ wonin
gen en panden. In stadsdeel 
Centrum komt daar echter 
de complicatie bij dat voor 
de vele monumenten allerlei 
beperkende regels gelden. 
Dat blijkt ook weer uit het 

voorval van de bewoner en 
haar zonnepanelen.
In de binnenstad bevinden 
zich ongeveer achtduizend 
monumentenpanden. 
Daaronder veel woningen, 
deels huurwoningen. De 
bewoners worden al jaren 
geconfronteerd met een 
huuropslag vanwege het ‘be
schermd stadsgezicht’. Juist 
bij monumenten doet zich 
door de ouderdom en de bij
zondere vormen veel ener
gieverlies voor, met name 

warmteverlies door ‘lekken’ 
in de buitenkant. Een verde
re verhoging van de woon
lasten in deze panden door 
sterk stijgende energielasten 
zou funest zijn voor de di
versiteit van de bewoning in 
de binnenstad.

voorzichtig
Stadsdeel Centrum heeft 
dit probleem al eerder on
derkend en experimenteert 
bij de renovatie van het 
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Energiebesparing monumenten 
bittere noodzaak

renovatie blaauwlakenblok

vervolg op pag. 2 ►►
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‘Wie is eigenlijk de baas 
in stadsdeel Cen-
trum, de firma List 

& Bedrog?’ vraagt Jordaanbewo-
ner Bert van Breenen zich af. Al 
twaalf jaar zijn de loodsen onder 
zijn etage tegen de regels in ge-
bruik als autogarage. Berts woon-
genot bestaat uit opstijgende 
uitlaatgassen, kou, rammelende 
garagedeuren en motorlawaai. 
Omdat zijn slaapkamerraam niet 
open kan –de afvoerpijp van de 
garage stopt ernaast– kreeg hij 
huurverlaging via de Huurcom-
missie. ‘Ik woon voor een habbe-
krats, maar wat schiet je daarmee 
op?’

De kwestie speelt al twaalf 
jaar. In 1998 wordt het magazijn 
plotseling een garage. Makelaar 
Rappange vraagt daarvoor een 
vergunning aan, de gemeente 
wijst dit af, Rappange maakt 
bezwaar bij de rechtbank en de 
Raad van State, maar dit wordt 
ongegrond verklaard. Vlot plaatst 
de gemeente Amsterdammertjes 
om in- en uitrijden tegen te gaan.

Dan probeert Rappange het 
op een andere manier. Een be-

vriende bouwkundige dient een 
aanvraag in voor een caravanstal-
ling. Deze vergunning wordt in 
2003 verleend. Stadsdeel Cen-
trum vervangt de vaste paaltjes 
door uitneembare. Bert van 
Breenen ziet nooit een caravan, 
wel bedrijfsauto’s van Rappange 
en de stroman. En dat mag niet. 
Maar op een hoorzitting zegt het 
stadsdeel tegen Bert: ‘Hier moet 
u het mee doen.’ 

De stroman vraagt in 2004 bru-
taalweg een vergunning voor een 
autogarage aan. In 2005 wordt 
deze verleend. De Ombudsman 
verwijt stadsdeel Centrum ‘onbe-
hoorlijk gedrag’. Rappange is ook 
Berts verhuurder. Echt prettig is 
de relatie niet.

Bert is naar de gg&gd gestapt, 
die de toestand ongezond vindt. 
Tegenover Bouwtoezicht ontkent 
de stroman dat er auto’s staan, 
maar op een hoorzitting begin dit 
jaar geeft hij doodleuk toe dat hij 
zó veel bedrijfsauto’s heeft staan 
dat hij korting krijgt. ‘Over liegen 
gesproken’, schampert Bert, ‘het 
stadsdeel zegt dat je vergunning 
wordt ingetrokken als je je niet 

aan de regels houdt, maar doet 
hier niets.’ Het stadsdeel over-
weegt zelfs de illegale situatie te 
legaliseren door een wijziging in 
het bestemmingsplan. Berts ad-
vocaat heeft al bezwaar gemaakt.

Waarom handhaaft het stads-
deel zijn eigen regels niet? Op die 
vraag krijgt Bert geen antwoord: 
‘Ze geven toe dat ze fouten heb-
ben gemaakt, maar ze staan aan 
de kant van de overtreders.’ ◄

Een groot deel van stadsdeel 
Centrum is beschermd 
stadsgezicht. Voor woon-

ruimte met een monumenten-
status geldt het puntenstelsel 
niet. De huurcommissie houdt 
rekening met de extra kosten 
voor de instandhouding. In de 
praktijk komt dit neer op een op-
slag van 30 procent bovenop de 
maximumhuurprijs bij rijksmo-
numenten en 15 procent bij pan-

den met monumentale waarde 
binnen een beschermd stads- of 
dorpsgezicht.

Maar terwijl er bij rijksmonu-
menten zonder meer van uitge-
gaan wordt dat er meerkosten 
zijn, moet de verhuurder van wo-
ningen in een beschermd gebied 
aantonen dat hij die extra kosten 
ook daadwerkelijk heeft gemaakt. 
Ook moet zijn pand minstens 
vijftig jaar oud zijn.

Strikte voorwaarden
Op 19 februari heeft de minister 
van wwi aan de Tweede Kamer 
bekend gemaakt dat hij de opslag 
van 30, respectievelijk 15 procent 
in het Besluit huurprijzen woon-
ruimte wil regelen. Huurdersver-
eniging Centrum heeft mede ge-
zien het grote aantal woningen 
dat onder de regeling lijkt te ko-
men, de minister per brief ver-
zocht de huuropslag alleen onder 

strikte voorwaarden toe te staan. 
In overleg met de Woonbond zul-
len we de brief pas versturen zo-
dra er een nieuwe regering is.

Als de huur binnen het be-
schermde gebied bij een nieuwe 
verhuring standaard 15 procent 
duurder wordt, dan gaat de bin-
nenstad pas echt op slot voor 
lagere inkomens. Een groot aan-
tal woningen in de binnenstad 
is immers jonger dan vijftig jaar 
(26.677 woningen zijn vóór 1919 
gebouwd). Meestal hebben ze 
geen monumentale waarde en is 
het onderhoud niet duurder dan 
buiten beschermd gebied. 

Cultureel erfgoed is van ons alle-
maal. Waarom zouden alleen 
huurders daar extra voor moeten 
betalen? De meerkosten van mo-
numentonderhoud kunnen beter 
gedragen worden uit de algeme-
ne middelen. ◄
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Blaauwlakenblok samen met 
de eigenaar, woningcorpo-
ratie de Key, met aangepaste 
energiebesparende voorzie-
ningen. Op 19 september 
2007 was er een symposium 
over de mogelijkheden, 
mede aan de hand van de 
ervaringen in het Blaauwla-
kenblok. 
De conclusie van dit sym-
posium was dat er veel meer 
kan. Deze conclusie wordt 
onder andere ook gedeeld 
door Bureau Monumenten-
zorg (bma) van de gemeente 
Amsterdam. Ook het pro-
gramma van eisen voor de 
kwaliteit van monumenten, 
dat het stadsdeel hanteert, 
staat – zij het voorzichtig – 
het aanbrengen van voorzie-
ningen toe. 

dakpannen
Toch is er in de praktijk wei-
nig voortgang. Dat is vooral 
te wijten aan gebrek aan wil 
bij bestuurders. Nog steeds 
lijkt het alsof het stadsdeel 
liever de boot afhoudt dan 
grootscheeps reclame te 

maken voor energiebespa-
ring in monumenten. Ook 
bma zou met ideeën kunnen 
komen voor innovatie. Bij-
voorbeeld dakpannen met 
een traditioneel uiterlijk die 
als zonnepaneel fungeren. 
De deelraad zou druk moe-

ten uitoefenen op het dage-
lijks bestuur om genoemde 
motie uit te voeren. Mis-
schien moet er meer druk 
komen uit bewoners- en 
milieuorganisaties om de 
instanties aan het werk te 
zetten. ◄

Blaauwlakenblok
beeldbepalend complex op de wallen. deels middeleeuws, 
veertig rijksmonumenten, enkele gemeentelijke monumenten.
maatregelen:   dak-, vloer- en gevelisolatie, glasisolatie 

(speciale monumentenmethode met folie 
en geblazen glas), hr-combiketel.

energieprestatie:  label b.
Kosten:   €2.400/m2 bruto vloeroppervlak  

(vergelijk: 1.500/m2 bij niet-monumenten).
financiering:   80 procent subsidie gemeente amsterdam.
programma:  108 woningen, 38 ateliers/bedrijfsruimten.

Bouwjaar woningen Centrum
totaal aantal 48.564

Bouwjaar tot 1945:
29.843

Bouwjaar na 1945:
18.721

►► vervolg van pag. 1 

Huurder en mantelzorger
door alle aandacht voor scheefwo-
ners vergeten woningcorporaties 
dat ze rekening moeten houden met 
steeds meer zelfstandig wonende 
ouderen en hun mantelzorgers. die 
willen vlakbij elkaar wonen, voor de 
oudere een aangepaste woning met 
een handige plattegrond en soms 
mede huurderschap.

energiezuinige buren
een groningse woningcorporatie 
heeft in een wijk met slecht ener-
gielabel achttien voorbeeldwo-
ningen piekfijn opgeknapt met 
de modernste maatregelen om 
energie te besparen. de huurders 
zijn ambassadeurs en kunnen 
aarzelende buren over de streep 
trekken om mee te werken.

verkwiSting
jaar in, jaar uit gooien woningcorporaties 
steeds meer geld over de balk. dat komt 
door hun riante cao, hoge afkoopsom-
men voor ex-bestuurders, dure fusies en 
allerlei leefbaarheidsprojecten. de Ken-
nisbank bestaande woningbouw weet 
wel hoe te bezuinigen. daardoor kan weer 
een groter aandeel van de geïncasseerde 
huur naar betaalbare nieuwbouw.

++Kort nieuws+++Kort nieuws+++Kort nieuws+++Kort nieuws+++Kort nieuws++
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Herinnering
Vriendelijk verzoek aan 
de leden die de contri-
butie over 2010 nog niet 
hebben overgemaakt: 
wilt u dit alsnog doen. 
uw financiële steun is 
onmisbaar. u kunt ons 
een volmacht geven 
voor automatische over-
schrijving van de contri-
butie, wij sturen u dan 
een informatiepakketje. 
bel ons secretariaat, 623 
7272. Dank voor uw me-
dewerking.

gesprek 
stadsdeelbestuur

eind juli heeft het be-
stuur acht onderwerpen 
besproken met de porte-
feuillehouder Wonen 
van stadsdeel Centrum, 
boudewijn Oranje. Na 

het zomerreces ver-
schijnt een onderzoek 
naar het weglekken van 
particuliere woningen 
(1500 in drie jaar). Posi-
tief reageerde de heer 
Oranje op het voorstel 
om leegstand in kaart te 
brengen. Het stadsdeel 
gaat versneld handha-
ven op verwaarloosde 
monumenten. bma or-
ganiseert een conferen-
tie over energiebespa-
rend onderhoud van 
monumenten. 

Dat woningen leeg staan, is ons een doorn in 
het oog. Erger is dat sociale huurwoningen 
(met een huurprijs tot € 647,53) aan de voor-

raad worden onttrokken door ze als hotel te exploi-
teren. Daarom verheugt het ons dat het stadsdeel 
Centrum een begin heeft gemaakt met handhaving 
van de regels.
Onlangs is Hotel Eden een last onder dwangsom be-
zorgd wegens het exploiteren van Amstel 138 als ho-
tel en zijn ook de eigenaar en huurder van Noorder-
markt 22-2 gemaand om deze woning weer normaal 
te verhuren en de exploitatie als hotel te staken. 

Malafide
Mocht u ook merken dat er woningen als hotel wor-
den gebruikt, meld dat dan aan ons, zodat we kun-
nen onderzoeken of er vergunningen zijn verleend. 
Vaak is dat niet het geval en ontbreken de brandbe-
strijdingsvoorzieningen, zijn er malafide praktijken, 
wordt er geen toeristenbelasting afgedragen en heeft 
er geen registratie van de gasten plaats. 
Dat dit tot ongewenste situaties kan leiden, behoeft 
geen betoog. Ook omwonenden kunnen last on-
dervinden van deze gasten, van wie een aantal naar 
Amsterdam komt om te feesten zonder zich druk te 
maken over het woongenot van de Amsterdammers. 

Hulde aan de HandHavers

mededelingen bestuur
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Ziet u om u heen dat woningen als hotel 
worden gebruikt? Meld het ons.

Colofon
Huurbrief. Ledenblad van de 
Huurdersvereniging Centrum.
medeWerKers: Dingeman Coumou, 
Tom van Noorden.
redaCionele ondersteuning:  
Wijksteunpunt Wonen Centrum,  
www.wswonen.nl – ga in de  
linkerkolom naar Centrum.
seCretariaat:  
info@huurdersverenigingcentrum.nl  
of 1ste Laurierdwarsstraat 6,  
1016 PX Amsterdam, T 623 7272.  
(ma t/m do 11 – 17 uur) 
www.huurdersverenigingcentrum.nl
Het lidmaatschap van HvC kost  
€ 7,50 per jaar (stadspashouders € 5). 
Voor bewonerscommissies is het 
tarief € 25. De contributiebetaling 
gaat per automatische overschrijving. 
Donaties zijn zeer welkom op giro 
9110448 van de Huurdersvereniging 
Centrum, onder vermelding van ‘Gift 
2010’ plus uw adres en postcode.

OprOep  U kunt uw meldingen – liefst uitvoerige in-
formatie – doen via info@huurdersverenigingcentrum.
nl of per brief naar Huurdersvereniging Centrum, 1ste 

Laurierdwarsstraat 6, 1016 PX Amsterdam. Noordermarkt 22


