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Huurdersvereniging Centrum behartigt de belan-
gen 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 vereniging komt op voor voldoen-
de betaalbare, goed onderhouden huurwoningen 

en een leefbare woonomgeving. Wij geven signa-
len over misstanden door aan de beleidsmakers 
en stimuleren een brede discussie over wonen en 
huren. Huurbrief en www.huurdersverenigingcen-
trum.nl zijn onmisbaar voor huurders die op de 
hoogte willen blijven en actief meedoen.

HuurdersverenIgIng Centrum

Laten we meteen bij de ge-
volgen beginnen: Donner 
maakt de woningmarkt 

ontoegankelijker voor alle toe-
komstige huurders, de woning-
zoekenden. 

De plannen op een rij: 

1 Extra huurverhoging
Donner stelt de jaarlijkse huur-
verhoging voor sociale huur-
woningen per 1 juli vast op 1,3 
procent. Dit is een gematigde 
huurprijsstijging die gelijk is aan 
het inflatiecijfer over het voor-
gaande jaar. Maar: daarbovenop 
wil minister Donner een extra 
huurverhoging van maar liefst 5 
procent voor huishoudens met 
een inkomen boven €43.000. 
Deze inkomensgroep gaat daar-
mee in totaal 6,3 procent meer 
huur betalen.
Om deze koppeling tussen huur-

verhoging en inkomen te kun-
nen maken, is een wetswijziging 
nodig. Deze is op dit moment 
bij het kabinet in voorbereiding. 
De maatregel zal op z’n vroegst 
pas per 1 juli 2012 ingaan. Als 
argument om die extra huurver-
hoging in rekening te brengen, 
noemt Donner het tegengaan 
van het zogenaamde ‘scheefwo-
nen’.

2 Extra punten
Daarnaast is Donner van plan om 
het puntenaantal voor wonin-
gen te verhogen met 25 punten. 
Hierdoor zou de maximaal rede-
lijke huurprijs voor een woning 
omgerekend met zo’n €120 extra 
wordt verhoogd. Deze maatregel 
lijkt voornamelijk negatief uit te 
pakken voor nieuwe en doorver-
huizende huurders. De Tweede 
Kamer wijst echter Donners plan 
af om dit voor álle Nederlandse 

woningen in te 
voeren. In juni komt de minis-
ter met een aangepast voorstel. 
Vooral in populaire woongebie-
den, met een hoge marktdruk, 
zou dit plan toch door kunnen 
gaan.

Met de huurbrief 2011 heeft minister Donner van Binnen-
landse Zaken, het ministerie dat tegenwoordig over  
woon- en huurbeleid gaat, zijn maatregelen gepresenteerd.  
Er komen forse huurverhogingen aan voor alle huurders.

▲ De actieposter 
van Huurdersvereni-
ging Amsterdam.

AllemAAl de klos

Huurverhogingen per 1 juli

vervolg op pag. 4 ►►
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De Haarlemmerpoort is een bij-
zondere plek. De poort staat 
los, aan de rand van de binnen-

stad, halverwege de Haarlemmerdijk 
en het Westerpark. Het rijksmonu-
ment, in gebruik genomen ter gelegen-
heid van de inhuldiging van koning 
Willem II, werd midden jaren ‘80 gere-
noveerd. Ymere pacht het gebouw van 
de gemeente en beheert het. Er zijn 
zestien hat-eenheden en er is één wo-
ning met een vrije-sectorhuur.
Guido Egas, voorzitter van de bewo-
nerscommissie, woont er nu zes jaar 
met veel plezier: ‘Mijn woning is niet 
groot, maar wel hoog, met een entresol, 
en geeft een ruimtelijk gevoel.’
Het gebouw begint te vervallen. Som-
mige woningen hebben last van schim-
mel, vochtdoorslag door de buiten-
muur en verrotte kozijnen. Na lang 

aandringen van de bewoners dat er on-
derhoud nodig is, deelt Ymere in 2009 
op een bewonersbijeenkomst mee dat 
de staat van de fundering slecht is en 
herstel behoeft. Iedereen moet verhui-
zen, er is geen terugkeergarantie.
De bewonerscommissie schakelt op 
kosten van Ymere een expert in, die na 
grondige bestudering van de rapporten 
diverse meetfouten aantreft en tot de 
slotsom komt dat er geen sprake is van 
verzakking. Guido: ‘De poort bleek juist 
extra stevig gefundeerd te zijn. Ver-
nieuwing zou kapitaalvernietiging zijn. 
De fundering kan, op een klein stukje 
na, nog vijfentwintig jaar mee en de be-
woners hoeven niet weg.’
November 2010 kondigt Ymere aan dat 
er een plan aankomt, maar Ymere zit 
krap. De bewoners mogen niet mee-
denken. In januari van dit jaar zal er 

een besluit liggen over de aanpak. Dit 
wordt uitgesteld tot maart.
Eind maart vraagt de bewonerscom-
missie hoe het zit, waarop eind april 
een antwoord komt van de afdeling 
‘Procesmanagement en Programme-
ring’. Sorry bewoners, jullie brief was 
zoekgeraakt aan de balie. Ymere wil 
nog steeds ingrijpend renoveren (maar 
ja, de financiën) en zal tot de start van 
de werkzaamheden louter minimaal 
onderhoud plegen.
Van de regiodirecteur verneemt de be-
wonerscommissie dat Ymere het liefs 
een bedrijfsfunctie of horeca in het 
pand wil. Ymere zegt geen geld voor 
onderhoud te hebben. Guido: ‘Als je ja-
renlang huurinkomsten hebt zonder 
noemenswaardig onderhoud, bouw je 
volgens mijn berekening een aardige 
reserve op.’

Een voormalig kraakpand is nu een toplocatie. 
Ymere wil er iets mee, maar wat? De bewoners willen 
niet weg. De Haarlemmerpoort: wachten op Godot.

Wachten
   op 
Ymere

Actieve huurders
in de Amsterdamse
binnenstad  |  Deel 8

Woonruimteverdeling
In de discussienota over woonruimteverdeling schetst Wethouder 
Ossel vier scenario’s voor bezuiniging. Scenario 1: het systeem voor 
woonruimteverdeling blijft gelijk, maar er is minder handhaving. 
Scenario 2: de gemeente bemoeit zich alleen nog met urgent wo-
ningzoekenden en handhaaft op leegstand en gebieds- en themage-
richt. Scenario 3: afschaffen huisvestingvergunning, minder hand-

having op leegstand en overtredingen. Scenario 4: helemaal geen 
overheidsbemoeienis meer. In een brief aan de wethouder (zie huur-
dersverenigingcentrum.nl) uit Huurdersvereniging Centrum haar 
zorgen als er niet meer op short stay, illegale pensions en hotels en 
andere vormen van woningonttrekking wordt gehandhaafd. Als er 
dan toch bezuinigd moet worden, dan maar scenario 2.

▲ Asbest in  
de Tuinstraat.  
Waar nog meer?

Af en toe duiken in de media 
berichten op over asbest in wo-
ningen. Ook in de Tuinstraat 
is asbest ontdekt. In hoeveel 
Amsterdamse woningen zit 
deze gevaarlijke stof?

Lineke Dammers

Asbest werd vroeger veel-
vuldig in de bouw toege-
past. In 1993 is het ge-

bruik verboden. In vaste vorm, 
onaangeraakt, kan het niet veel 
kwaad. Elke keer dat ergens as-
best wordt ontdekt, komt er 
hoop heisa van. Het spul valt on-
der de gevaarlijke afvalstoffen. 
Woningcorporatie de Alliantie 
liet naar aanleiding van onder-
zoeksrapporten over asbest in de 
Amersfoortse wijk Jeruzalem de 
dakgoten impregneren. De le-
vensduur van de asbestplaten is 
25 jaar en de wijk wordt pas in 
2021 gesloopt. Er bleven klachten 
komen van bewoners. Dit bericht 
zorgde voor veel beroering in de 
plaatselijke politiek en ook lan-
delijk.

gevoelig onderWerp
In maart bleek dat woningcorpo-
raties zich niet altijd houden aan 
de voorlichtingsrichtlijn die 

brancheorganisatie Aedes heeft 
opgesteld over asbest in huurwo-
ningen. Volgens CDA-Kamerlid 
Bas Jan van Bochove is dit ook 
met minister Donner besproken. 
Toevallig werd ook in maart as-
best gevonden in ons complex 
aan de Tuinstraat, eveneens van 
De Alliantie. In de portiek naast 
mij hing ineens een brief over as-
bestsanering in een leeggekomen 
woning. De sanering en de in-
spectie waren uit handen gege-
ven aan een gecertificeerd bedrijf. 
Het ging om een vensterbank.

man in Wit pak
Ik vroeg of mijn woning ook kon 
worden geïnspecteerd. In ‘mijn’ 
vensterbank zat inderdaad as-
best. Deze is met veel spektakel 
verwijderd door een meneer met 
een wit pak. Hij kwam uit een 
soort aanhangertje dat veel op 
een paardentrailer leek. Daarin 
bleek zich een laboratorium met 
zelfs een douche te bevinden. Er 

zijn verschillende klassen van ge-
vaar en daarop worden verschil-
lende protocollen van verwijde-
ring toegepast. Gelukkig viel het 
bij mij mee. De man in het witte 
pak tilde de vensterbank op, pak-
te deze in en nam het ding mee. 
Hierna kreeg ik een geruststel-
lende brief van De Alliantie.

voorlichting
De Alliantie is in Amsterdam be-
zig met het inventariseren van 
hun 19.000 woningen. Bij elke 
verhuizing wordt een woning ge-
inspecteerd. Bij renovatie wordt 
het asbest verwijderd. Asbest dat 
‘vastzit’ in gebouwen en geen 
kwaad kan, blijft zitten tot er re-
novatieplannen zijn.
Ik ben benieuwd wanneer Aedes 
de woningcorporaties gaat aan-
spreken die zich niet aan de voor-
lichtingsrichtlijn houden. Huur-
dersvereniging Centrum zal dit 
voorleggen aan de Amsterdamse 
Federatie van Woningcorpora-
ties. Wordt vervolgd.

Meer informatie
Op de website van De Alliantie 
(Amersfoort) is een uitgebreide, inte-
ressante folder over asbest te down-
loaden. Huurders kunnen asbest 
melden bij hun verhuurder en bij 
www.meldasbest.nl

oost west, asbest
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Overleg stadsdeel
Nog vóór het reces heeft het bestuur van 
Huurdersvereniging Centrum een overleg met 
Boudewijn Oranje, portefeuillehouder Wonen 
van stadsdeel Zuidoost. Aan dit gesprek, op 6 
juli, zal ook worden deelgenomen door het 
Wijksteunpunt Wonen Centrum.

verhuizing
Het secretariaat van Huurdersvereniging 
Centrum is met ingang van 7 juni gevestigd in 
het Claverhuis, Elandsgracht 70, 1016 TX.  
Het nieuwe (tijdelijke) telefoonnummer is  
020 - 625 8569.

PersOnalia
Bestuurslid René Mastenbroek heeft een 
tweede zoon gekregen, Lion Midas.

Jubileum
Op 4 juli 2011 is het tien jaar geleden dat 
Huurdersvereniging Centrum werd opgericht. 
Ter gelegenheid hiervan zal een symposium 
worden gehouden. Zie voor de inhoud onze 
website, www.huurdersverenigingcentrum.nl.

leegstand
Wij roepen iedereen die dit leest nogmaals op 
om langdurige leegstand van panden en wo-
ningen aan ons te melden op info@huurders-
verenigingcentrum.nl. Dit in verband met het 
onderzoek naar leegstand waarover in Huur-
brief 37 een artikel heeft gestaan.

mededelingen bestuur

Colofon
Huurbrief. Ledenblad van 
Huurdersvereniging Centrum.
medeWerKers: Lineke Dammers,  
Tom van Noorden.
redaCionele ondersteuning:  
Wijksteunpunt Wonen Centrum, 
www.centrum.wswonen.nl
seCretariaat:  
info@huurdersverenigingcentrum.nl  
of Elandsgracht 70, 1016 TX 
Amsterdam, T 020 -625 8569  
(ma t/m do 11 - 17 uur),  
www.huurdersverenigingcentrum.nl
Het lidmaatschap van HvC kost € 7,50 
per jaar (stadspashouders € 5).  
De contributiebetaling gaat per 
automatische overschrijving. 
Donaties zijn zeer welkom op giro 
9110448 van Huurdersvereniging 
Centrum, onder vermelding van  
‘Gift 2011’ plus uw adres en postcode.

cedure bij de Huurcommissie 
wordt de huurverlaging berekend 
vanuit de maximale huurprijs. 
Wanneer er 25 punten bijkomen 

– lees: €120 bovenop de maximale 
huurprijs – zal een huurverlaging 
in verband met bijvoorbeeld ach-
terstallig onderhoud opeens veel 
minder laag uitvallen.
In Amsterdam zal dit ernstige 
gevolgen hebben. Reden voor 
de huurdersverenigingen in de 
stadsdelen, ook Huurdersvereni-
ging Centrum, om mee te doen 
aan de actie ‘Huurders bedon-
nerd!’ Alle leden hebben begin 
mei een brief met een pamflet 
gekregen.

dOOrstrOming
De huurverhogingplannen van 
het kabinet liegen er niet om. 
Huren wordt voor iedereen in de 
nabije toekomst stukken duurder. 
Deze huurverhogingplannen 

►► vervolg van pag. 1 treffen individuele huurders en 
huishoudens in de portemonnee. 
Met deze plannen laat het kabi-
net zien hoe het de woningmarkt 
in beweging wil krijgen: huren 
wordt duurder en ontoegankelij-
ker, waardoor de lagere midden-
groepen noodgedwongen uitwij-
ken naar een koopwoning, als ze 
dat kunnen betalen tenminste.
Als gevolg van de extra punten 
in het woningwaarderingsstel-
sel zullen steeds meer woningen 
in het geliberaliseerde deel (de 
vrije sector) van de huurwonin-
genmarkt terecht komen. De hy-
potheekrenteaftrek blijft echter 
ongemoeid, zodat aan het nut 
voor de doorstroming getwij-
feld moet worden. Bovendien 
is iedere huurverhoging waar 
geen kwaliteitsverbetering van 
de woonruimte tegenover staat 
alleen maar een cadeau voor de 
verhuurder en voegt niets toe 
aan de volkshuisvesting. Voor 
zover die nog bestaat in de ogen 
van de rijksoverheid.

Met dank overgenomen uit het 
ledenblad van Huurdersvereniging 
Oost.

bedOnnerd
Maar dit is nog niet alles. Ook 
huurders die de rest van hun leven 
in de zelfde huurwoning willen 
of moeten blijven wonen, voelen 
de pijn. Bij een huurverlagingpro-


