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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

Op de jaarbijeenkomst van de 
Amsterdamse Federatie van 
woningcorporaties (afwc)

maakte Eef Meijerman een opmerking 
die Dingeman Coumou in het verkeer-
de keelgat schoot. Eef zei dat woning-
corporaties moeten kiezen tussen geld 
steken in onderhoud van monumenten 
en geld steken in betaalbare nieuw-
bouw of beter beheer. Schandalig, vond 
Dingeman. Eef geeft hier de woning-
corporaties de perfecte smoes om niet 
in monumenten te hoeven investeren. 
Tijd voor een debat.

Verwaarlozing
Eef Meijerman (em): ‘Wat ik zei, was 
meer een feit en geen steun aan de cor-
poraties. Ze zitten niet meer zo ruim als 
vroeger. Ze moeten keuzes maken en 
kunnen niet meer bij alle renovatie- of 
nieuwbouwprojecten onrendabel inves-
teren. Ik heb ook gezegd dat het monu-
ment om het monument onder bewo-
ners niet altijd sterk leeft. Wel bij sloop-
nieuwbouwdiscussies, vaak niet als het 

gaat om extra huur voor monumenten.’
Dingeman Coumou (dc): ‘Ik vond het 
schandalig omdat we in Amsterdam 
een geschiedenis hebben van onnodige 
sloop en verwaarlozing. Kattenburg, de 
Haarlemmer Houttuinen, de Jordaan. 
Jij rechtvaardigt dat. In Het Parool staan 
de laatste tijd veel artikelen over de ma-
nier waarop Ymere omgaat met de 
Palmstraat, de Haarlemmerpoort en 
meer voorbeelden. Altijd zit er een dub-
bele agenda achter het verhaal van de 
woningcorporatie. Neem de Sibbelpan-
den op de Hoogte Kadijk: de Key wilde 
ze slopen en bracht dat alsof het echt 
niet anders kon. Na protesten van de 
buurt konden ze toch behouden blijven. 
Ook het complex van de Key op Bicker-
seiland moest eerst plat, maar is opge-
knapt dankzij actievoerende Amster-
dammers. Ander voorbeeld: de Czaar 
Peterbuurt. Mijn grote klacht is dat wo-
ningcorporaties niks leren van het ver-
leden. Jij geeft ze gelijk. Waarom zou-
den wij op hun stoel gaan zitten en de 
boekhouder spelen?’

Verkopen
em: ‘Het is niet mijn bedoeling om de 
corporaties te helpen. Maar ik heb wel 
te maken met bewoners in verschillen-
de fases van het proces. We lopen tegen 
dezelfde afwegingen aan. Door de eco-
nomische crisis, de vennootschapsbe-
lasting, de nieuwe toewijzingsregels en 
de huurtoeslagheffing wordt de speel-
ruimte smaller. Gelukkig is de sloop-
woede gestopt, corporaties hebben ont-
dekt dat dit nu duurder is dan renovatie. 
Maar ze moeten voor betaalbare huren 
nog steeds onrendabel investeren. Hoe-
veel en waar is telkens de discussie.’
dc: ‘Dat is niet aan ons. Als jij de huur-
derskoepels adviseert, kun je ook kijken 
naar andere oplossingen. Zo zijn de be-
woners van de Sibbelpanden na de res-
tauratie deels teruggekeerd en alleen de 
nieuwe bewoners betalen een hogere 
huur. Ik voorspel dat de Key deze wo-
ningen op den duur gaat verkopen om 
de hoge restauratiekosten eruit te halen.’
em: ‘Er is altijd een spanning tussen de 
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Na zijn pensionering, hij was 
hoofduitvoerder bij een groot 
schildersbedrijf, ging Jan Bos-

man gewoon door. Samen met anderen 
richtte hij de Belangengroep Ouderen-
huisvesting Jordaan (boj) op. Het was in 
de periode-Jan Schaefer. In de Jordaan 
woonden veel ouderen op te krappe 
bovenwoninkjes en de boj zag wel mo-
gelijkheden voor nieuwbouw. Door de 
sloop van krotten waren overal gaten 
gevallen. De ambtelijke projectgroep 
wilde graag iets voor ouderen doen.  
Dat kon dankzij de Open Gatenrege-
ling, een rijkssubsidie voor nieuwbouw 
buiten uitbreidingsgebieden. Jan Bos-
man: ‘Al snel ontmoette ik mensen die 

een ouderenwoongroep wilden vor-
men. De gemeente wees ons een locatie 
toe in de Passeerdersstraat, hoek Eerste 
Passeerdersdwarsstraat. Woningbe-
drijf Amsterdam ging het bouwen. Wij 
wilden geen van allen beneden wonen, 
maar hoog en met een lift. Dat kon, ook 
mochten we zelf de indeling maken en 
een architect uitzoeken.’
Het waren gouden tijden voor de 
inspraak en de ouderenhuisvesting 
bloeide. De bewoners werden eerst 
begeleid door de Blankenbergstichting; 
daarna leidde het wijkcentrum Jordaan/
Gouden Reael het brede overleg, waar 
ook de Gemeentelijke Dienst Herhuis-
vesting (gdh) aan deelnam.

Woongroep La Louvre was in 1991 een 
feit. Het werden 44 woningen, waarvan 
twintig voor huurders met een indi-
catie. ‘De dame van het gdh hield drie 
woningen over’, lacht Jan. ‘Die heb ik 
verdeeld. Ik had mijn eigen wachtlijst.’
Voormalig weeshuis de Platanen aan de 
Lauriergracht werd in 1997 verbouwd, 
later kwamen er ook enkele woningen 
voor ‘beter gesitueerde senioren’ bij. 
Daarna volgde cluster Toren op de 
Prinsengracht, gebouwd door Zomers 
Buiten. Woongroep Jordaan – zestien 
eenheden en een gemeenschappelijke 
huiskamer – kon terecht op de Mar-
nixstraat. Ook was de boj betrokken 
bij de verbouwing van de oude pinda-
fabriek op de Westerstraat tot zorgwo-
ningen van Osiris.
‘En toen kwam de deelraad’, pauzeert 
Jan. ‘De gemeente was toeschietelijker 
en dacht meer met ons mee. Van de 
deelraad hoor je altijd: “Sorry, we heb-
ben geen geld, er is ook nergens ruimte 
en we hebben niks over de corporaties 
te vertellen.” Maar als je echt wilt, kan 
er heus wel wat.’
De boj praat op dit moment mee 
over de Groenmarkt, waar nu tijdelijk 
woonzorgcentrum Bernardus wordt 
gebouwd. In het nieuwe Bernardus 
komen dure ´zorgappartementen´. Op 
de Groenmarkt wil stadsdeel Centrum 
nieuwbouw voor verschillende groepen 
en ook koopwoningen; de boj kiest 
voor zoveel mogelijk sociale huurwo-
ningen voor ouderen. Die hoeven niet 
zo groot te zijn.
Optimistisch: ‘In 2015 gaat het tijdelijke 
Bernardus weg. In 2014 houden de 
deelraden op, daar ga ik van uit.’ Over-
legt Jan vanaf dat moment weer met de 
gemeente? ‘Het klinkt misschien raar, 
want ik ben 86, maar ik wil nog niet 
stoppen.’ Zijn (puike) conditie houdt 
hij op peil in de sportschool en door te 
zwemmen en fietsen. 
Voor de laatste themamiddag had de 
boj minister Donner uitgenodigd. Die 
is niet gekomen. Zijn voorganger mi-
nister Dekker kwam uiteindelijk, na 
een paar keer afzeggen, wel. ‘Nee, ze 
is niet uitgejouwd, maar ze kreeg veel 
kritiek en de sfeer was gespannen.’ Kort 
daarop trok ze in Buitenhof haar plan-
nen gedeeltelijk in. Jan Bosman zou het 
voorzitterschap langzamerhand willen 
overdragen aan een opvolger. Vind 
maar eens zo iemand. ‘De vijfenvijftig-
plussers van nu zetten zich niet meer zo 
in als onze generatie.’

Al tweeëntwintig jaar zet hij  
zich in voor ouderenwoningen  
in de Jordaan. Jan Bosman  
verheugt zich op het einde van de 
deelraden. ‘Ik heb nog geen opvolger.’
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Kopen of huren?
Woningcorporaties verkopen steeds meer huurwoningen. De Woonbond 
heeft zijn anderhalf miljoen leden gevraagd hoe ze hierover denken. Ruim 
twee derde is tegen grootscheepse verkoop. Deze huurders zijn bang dat 
er te weinig betaalbare huurwoningen overblijven, ook voor de midden-
groepen. Ook vinden ze dat er een grote, brede huursector moet zijn om 
mensen keuzevrijheid te geven. Maar er zijn ook voorstanders: zij vinden 
juist dat de middengroepen een betaalbare koopwoning moeten kunnen 
vinden en elke huurder heeft het recht zijn woning te kopen.

prijs voor sibbelwoningen
De restauratieprijs 2011 is toegekend aan de Sibbelwoningen van de Key 
aan de Hoogte Kadijk. De jury, de vvab (Vrienden van de Amsterdamse 
Binnenstad) concludeerde dat de ‘voorbeeldige renovatie’ bewijst dat 
corporaties wel degelijk monumenten kunen opknappen en beheren, ‘als 
ze maar willen’. En als ze een goede restauratiearchitect aantrekken. De 
Key zelf heeft spijt van deze restauratie omdat het veel te duur is geweest: 
450.000 euro per woning, terwijl een ton de grens is. Achteraf bekeken 
had de Key liever de panden platgegooid of na renovatie verkocht.

is wel degelijk van belang voor de be-
woners. Als ondersteuners zijn we geen 
belangenbehartigers. Ik vertel de bewo-
ners geen sprookjes. Ik laat zien hoe 
een corporatie denkt en werkt. Daar 
kunnen de bewoners op inspelen.’
dc: ‘Vertel je ook het verhaal erachter? 
Dat Ymere jarenlang geen onderhoud 
heeft gepleegd aan de Haarlemmer-
poort, dat Ymere de Palmstraat wilde 
slopen met oneigenlijke argumenten.’
em: ‘De corporatie mag zeggen: jullie 
moeten allemaal weg. Alleen moeten ze 
wel de bewoners op tijd en eerlijk infor-
meren, ze mogen de bewoners niet 
overvallen of aan het lijntje houden. Er 
komen nu nieuwe kaderafspraken, de 
opvolger van de Leidraad Participatie. 
De bewoners krijgen de ruimte om hun 
belangen te articuleren en gekwalifi-
ceerd advies te geven. De een wil weg, 
de ander wil blijven.’
dc: ‘Toch is er nog reden voor achter-
docht. Pas als de corporaties echt gaan 
leren van hun fouten, ook rekening 
houden met het Beschermd Stadsge-
zicht en de status van Unesco Werel-
derfgoed, krijgen we meer vertrouwen.’
em : ‘Je zult de bewonersbelangen, de 
woningvoorraad en de monument-
waarde pragmatisch moeten afwegen 
in elk afzonderlijk project. Je kunt niet 
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afzonderlijke woningen en een betaal-
bare woningvoorraad. Er zijn stedelijke 
afspraken om voldoende woningen on-
der de liberalisatiegrens te behouden. 
Het Wijksteunpunt Wonen heeft uitge-
rekend dat zelfs een monumentwoning 
van 35m2 door de monumentenopslag 
en de Donnerpunten in de vrije sector 
terecht kan komen. Daarom moet je 
naast de stedelijke afspraken bij een 
aanpak van een complex toch steeds 
een deal sluiten met de bewoners.’
dc: ‘Ik ben niet optimistisch gestemd 
ondanks die afspraken. Jammer dat ie-
mand als jij dit verhaal vertelt.’

sprooKje
em: ‘Maar een reële beschouwing van 
de financiële positie van de corporaties 

over de hele linie monumenten een 
lage huur geven. Een deel zal dure huur 
worden of gemengd, een deel zul je 
misschien zelfs moeten afstoten naar 
een specialist als Stadsherstel.’

Duurzaam
dc: ‘Als je dan ook nog kijkt of de be-
perkende regels voor monumenten op 
een verantwoorde wijze kunnen wor-
den versoepeld bij energiebesparing, 
dan ben je al veel verder.’
em : ‘Ik ben wel optimistisch. De corpo-
raties hebben veel expertise. Ze hebben 
zelf belang bij lagere kosten.’
dc: ‘Je kunt per project zoeken naar een 
architect die hier goed in is, zoals An-
dré van Stigt. Je kunt ook studenten in 
Delft opleiden tot duurzaam monu-
mentonderhoud. En als je samenwerkt 
met bma (monumentenzorg, red.) en 
Stadsherstel, dan bundel je alle kennis 
en ervaring. Zo bouw je vertrouwen op.’
em: ‘Eens. Toch is er een verschil tussen 
iemand als André van Stigt, ingehuurd 
door de bewoners, of door Ymere. In 
het eerste geval zien de bewoners hem 
als onafhankelijk en “werkt” zijn in-
breng beter.’
dc: ‘Laten we deze discussie voortzet-
ten. Misschien moet de huurdersver-
eniging een voorstel doen.’

goeDkoop en populair
De gemiddelde huur van monumentwoningen van woningcorporaties ligt lager dan die van 
andere sociale huurwoningen. Gemiddeld was de kale huur van een monumentwoning begin 
dit jaar 366 euro en van andere sociale huurwoningen gemiddeld 407 euro.
Woningcorporaties hebben in stadsdeel Centrum 5660 monumenten. Hier zijn de kale huren 
van monumenthuren het laagst van de hele stad, dit ondanks de extra monumentopslag van 
30 procent die verhuurders mogen vragen voor een Rijksmonument. Dat komt door het pun-
tensysteem: het zijn vaak kleine woningen. Toch zijn ze zeer populair en er wordt dan ook 
weinig verhuisd. Op de bijeenkomst van de afwc werd gezegd dat bij monumenten de locatie 
van de woning zou moeten meetellen, een oude wens van de verhuurders.

Geef Jan maar 
de gemeente
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Leegstand: thema 
Ledenvergadering 21 december 

Op verzoek van Huurdersvereniging Centrum 
heeft Vincent Feith van het Wijksteunpunt Wo-
nen de leegstand van panden in het Centrum 
onderzocht. Het stadsdeel verleende hiervoor 
een subsidie. Vincent zal vertellen wat het on-
derzoek heeft opgeleverd en gezamenlijk be-
spreken de leden de aanbevelingen. De leden-
vergadering is openbaar. Datum: woensdag 21 
december, aanvang 19.30 uur, plaats: Claver-
huis, Elandsgracht 70. De agenda met bijlagen 
kunt u vinden op www.huurdersvereniging-
centrum.nl.

in memoriam eLLin robLes
Begin november stierf Ellin Robles (1951-2011) 
aan een hartstilstand. Ellin streed op vele ter-
reinen voor mensenrechten. Ze was korte tijd 
actief in onze huurdersvereniging. Als eerbe-
toon zetten we haar toespraak ‘Grijslingen’, op 
5 november 2008 gehouden op de themamid-
dag van de boj, op onze website.

Kundige bestuursLeden gezocht
Het bestuur van Huurdersvereniging Centrum 
zoekt mensen met kennis van wonen. Wie 
voelt zich geroepen om de vereniging sterker 
te maken? Zeker in deze tijden van bedreiging 
van de betaalbare huursector zijn actieve 
mensen welkom. Wil je je inzetten voor de be-
langen van huurders in de binnenstad? Kun je 
schrijven, heb je ideeën en hou je van het pu-
blieke debat, neem dan contact op met het se-
cretariaat.

mededelingen bestuur

Colofon
Huurbrief. Ledenblad van 
Huurdersvereniging Centrum.
medeWerKers: Tom van Noorden, 
fotograaf.
redaCionele ondersteuning:  
Wijksteunpunt Wonen Centrum, 
www.wswonen.nl/centrum
seCretariaat:  
info@huurdersverenigingcentrum.nl 
of Elandsgracht 70, 1016 Tx 
Amsterdam (ma t/m do 11–17 uur).  
T 020 420 9962,  
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 
2012’ plus uw adres en postcode.

oproep
Verspreiders  

geVraagd

Wie helpt Huurdersvereniging 
Centrum met het huis-aan-huis 

verspreiden van onze 
ledenfolder? Hoe meer leden, 
des te sterker we staan. Alle 

hulp is welkom. Meld je aan bij 
het secretariaat. Bedankt!

Spannende tijden voor alle 
huurders. Komend voorjaar 
doet de rechter uitspraak 

over de bodemprocedure tegen de 
Staat der Nederlanden die Woon-
bond en Huurdersvereniging 
Amsterdam (ha) vorige maand 
hebben aangespannen. In oktober 
won minister Donner het kort 
geding tegen zijn ‘Donnerpunten’. 
Die houden in dat verhuurders in 
gemeenten met een krappe wo-
ningmarkt de huren fors mogen 
verhogen. De woningen krijgen er 
15 of zelfs, zoals in Amsterdam, 25 
punten bij. Maar volgens Woon-
bond en ha mag dat zo maar niet 
en had Donner hiervoor eerst 
twee wetten moeten wijzigen. De 
bodemprocedure moet uitmaken 
of de huurdersorganisaties hierin 
gelijk hebben.

Voor Amsterdam betekent deze 
aanpassing van het woningwaar-
deringsstelsel dat 75.000 wo-
ningen in de vrije sector terecht 
komen. Een derde van het totaal. 
Bij nieuwe verhuringen zou de 
huurprijs €120 hoger worden dan 
voorheen, als het puntentotaal bo-
ven de 142 uitkomt nog meer.

Lastenverzwaring 
huurders

De gemeente Amsterdam heeft 
onlangs een aantal maatregelen 
voorgesteld om het effect van de 
nieuwe regels af te zwakken, maar 
dat betreft vooral corporatiewo-
ningen. Op de particuliere huur-
woningmarkt heeft de gemeente 
minder vat. In stadsdeel Centrum 
zijn steeds minder betaalbare 
huurwoningen te vinden. Bij 
een nieuwe verhuring wordt de 
huur vaak opgetrokken naar het 
maximum. Veel mensen zullen 
uit angst voor een te hoge huur 
blijven zitten. Kortom, minister 
Donner veroorzaakt een verstop-

ping van de woningmarkt en een 
eenzijdige lastenverzwaring voor 
huurders. 
De ‘Donnerpunten’ zijn op 1 ok-
tober ingevoerd via een Algemene 
Maatregel van Bestuur. Aanvan-
kelijk wilde de minister de huren 
in heel Nederland verhogen. Na 
bezwaren van de Tweede Kamer 
stelde hij zijn plan bij en nu gelden 
de maatregelen alleen voor gebie-
den met de hoogste woz-waarde, 
waar woningen schaars zijn. Met 
als gevolg dat de vrije sector flink 
groeit. Dit was ook de gedachte 
achter het plan-Dekker, waartegen 
massaal is geprotesteerd. De Don-
nerpunten zijn niets anders dan 
het plan-Dekker via de achterdeur.

donner is dekker via de achterdeur
Dankzij minister Donner komt straks een 

derde van de Amsterdamse huurwoningen 
in de vrije sector. Tenzij Woonbond en ha 

hun bodemprocedure winnen.

☞    ☜




