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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

Nieuw huurbeleid graaft 
gat in portemonnee

De inkomensafhankelijke huurverhoging komt er echt aan. 
Scheefwoners pak je er niet mee aan, al denkt de regering van wel. 

Maar verhuurders mogen de huren flink verhogen. 

Vrijkomende huurwoningen 
kunnen, als ze tenminste niet 
verkocht worden, sinds de in-

voering van de Donnerpunten in 2011 
voor hoge prijzen worden aangeboden. 
In Amsterdam-Centrum zijn nog maar 
weinig woningen met minder dan 142 
punten. Deze woningen kunnen door 
het nieuwe beleid potentieel in de vrije 
sector verdwijnen, met een huurprijs 
hoger dan €681,02. Dankzij afspraken 
tussen de Amsterdamse woningcorpo-
raties, de gemeente en de Huurders-
vereniging Amsterdam (HA)  zal dat 
niet gebeuren. Hun huurbeleid be-
spreken de corporaties ook nog eens 
met de eigen huurdersorganisatie. Die 
mag advies geven en daarvan mag de 
corporatie slechts beargumenteerd af-
wijken. Voor de particuliere verhuur-
sector, in het Centrum nog altijd 30 
procent van de woningvoorraad, gel-
den die afspraken niet. 

BoveN iNflatie
Voor de ‘zittende’ huurders, met een 
bestaand huurcontract, mag de ver-
huurder voorstellen de huur te verho-
gen met 4, 4,5 of 6,5 procent, afhanke-
lijk van het inkomen. Een uitleg staat in 
de Woonlastenkrant, die huis aan huis is 
verspreid. 
De bezwaren van Huurdersvereniging 
Centrum zijn: de huren stijgen voor  
iedereen boven de inflatie uit, de inko-
mensafhankelijke huur is een inbreuk 
op de privacy, het scheefwonen wordt 
hier niet mee aangepakt, de uitvoering 
zal veel rompslomp met zich meebren-

gen. Tot overmaat van ramp wordt  
de crisis in de woningmarkt erdoor 
verergerd.
In feite is deze maatregel een verkapte 
manier om het begrotingstekort van de 
overheid aan te vullen. Verhuurders 
moeten een heffing gaan betalen die ze 
alleen kunnen opbrengen door minder 
uit te geven, lees: minder te doen aan 
nieuwbouw en onderhoud, en de huren 
op te schroeven. Het kabinet-Rutte 
graaft een groot gat in de portemonnee 
van huurders en corporaties. 

De Woonlastenkrant is op te halen bij het 
Wijksteunpunt Wonen Centrum, zie de 
website voor de adressen. Ook kunt u hier 
ondersteuning krijgen als u bezwaar wilt 
maken.
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Hij was in 2001 een van de 
oprichters van Huur-
dersvereniging Jordaan 
(nu Centrum) en nam 
vorige maand na dertig 

jaar afscheid van Wijkcentrum Jordaan 
& Gouden Reael. ‘De huurdersvereni-
ging begon op vier juli, een beroemde 
datum; op die dag was in 1934 het Jor-
daanoproer’, zegt opbouwwerker Ei-
bert Draisma. De eerste actie was een 
landelijk protest tegen het afschaffen 
van de verouderingsaftrek in het pun-
tenstelsel, onder minister Remkes. 
De strijd voor behoud en renovatie van 
de huurwoningen van architect Paul de 
Ley op het Bickerseiland ligt nog vers in 
zijn geheugen. De actieve bewoners heb-
ben sloop weten tegen te houden. In 
2010 werden de fraai gerenoveerde huur-
woningen opgeleverd. Eibert: ‘Iedereen 
kende elkaar in die buurt. Ik vraag me af 
of zoiets nu nog zou kunnen. Ook om-
dat de corporaties geen geld meer heb-
ben voor grote renovatieprojecten.’
Eibert bleef de boj ondersteunen, de Be-
langengroep Ouderenhuisvesting Jor-
daan (zie ook het interview met Jan Bos-
man in Huurbrief 40). De sociale huur-
woningen aan het Haarlemmerplein zijn 
het laatste nieuwbouwproject waar Ei-
bert bij betrokken is geweest. ‘De boj 

heeft hier jarenlang voor geijverd.’ Door 
de Donnerpunten dreigden de wonin-
gen op de valreep in de vrije sector te 
verdwijnen. ‘Gelukkig heeft de boj daar 
een stokje voor kunnen steken.’ Uit een 
onderzoek van Eibert bleek dat 40 pro-
cent van de bewoners uit de buurt komt. 
‘Dat is behoorlijk, aangezien woningzoe-
kenden uit de hele stadsregio zich kon-
den inschrijven.’ Twee derde van de be-
woners heeft huurtoeslag nodig, ‘en dan 
nog is de huur van €643 fors als je alleen 
aow hebt.’ 
De jacht op de scheefwoner maakt Ei-
bert boos: ‘Deze huurders worden “aso-
ciaal” genoemd, ze zouden woningen 

“bezet houden” die eigenlijk bestemd 
zijn voor iemand die er “meer recht” op 
heeft. Maar wat doen de corporaties als 
de scheefhuurder vertrekt? Die woning 
verkopen of in de vrije sector tillen. Het 
is bedrog.’
Wat is zijn bijzonderste herinnering? 
Eibert: ‘Eind jaren tachtig, Louis Genet 
was PvdA-wethouder Wonen, zou het 
gebied binnen de Singelgracht tot be-
schermd stadsgezicht worden uitgeroe-
pen, de opmaat tot het latere Unesco 
Werelderfgoed. De gemeenteraad zou 
de minister adviseren. Ik was een van 
de insprekers en bracht naar voren dat 
dit plan onbedoeld zeer negatieve ge-

volgen had. Volgens artikel 8a van het 
besluit Huurprijzen Woonruimte 
(bhw) zou in dat hele gebied het pun-
tensysteem niet langer gelden.’
De huidige stadsdeelwethouder Boude-
wijn Oranje was nog raadslid voor D66. 
‘Hij zei dat hij het alle woningcorpora-
ties had gevraagd en dat ze het punten-
stelsel bleven hanteren.’
Wéér sprak Eibert in. ‘Ik wilde die toe-
zeggingen op papier.’ Hij werd onder-
broken door een gemeenteraadslid, 
maar op de tribune moedigde ambte-
naar Niko Koers hem aan: “Doorgaan, 
doorgaan!”
Het bleek om één corporatie te gaan: 
Zomers Buiten. ‘De rest gaf vage ant-
woorden waar je alle kanten mee op 
kon.’ De aanwijzingsprocedure voor het 
van rijkswege beschermde stadsgezicht 
ging op 12 september 1989 van start, 
maar het toekennen van de gewenste 
status is uiteindelijk met tien jaar uit-
gesteld, tot 26 mei 1999. In de tussen-
tijd heeft de Huurcommissie haar be-
leid aangepast en na een lobby van de 
gemeenteraad en toenmalig wethouder 
Stadig is artikel 8a bhw aangepast.
Ligt Eiberts hart bij de huurders? Hij 
knikt. ‘Ja. Wat heb je aan een gezellige 
buurt als je de huur niet meer kunt be-
talen?’

Vorige maand ging Eibert 
Draisma met pensioen. De 
oprichter van Huurdersvereniging 
Jordaan blijft als vrijwilliger actief 
bij het woonspreekuur.

 ‘Jacht op  
scheefhuurder  
   is bedrog’

Actieve huurders
in de Amsterdamse
binnenstad  |  Deel 15

Huurders betalen meer dan kopers
De Woonbond spreekt er schande van: huurders van een sociale huurwoning 
betalen per duizend euro woz-waarde €34,62. Huiseigenaars betalen ‘slechts’ 
€32,08. Aldus het WoON-2012-onderzoek van de rijksoverheid. Huurders in de 
vrije sector (€44 per €1000,- woz-waarde) betalen het meest van iedereen. In 
deze berekening is de hypotheekrente niet eens meegenomen. Ook als het in-
komen wordt meegeteld, hebben huurders hogere woonlasten dan kopers.

Goedkoop bouwen
Het kán best, slimmer en goedkoper bouwen, zeiden 
experts van de TU Delft onlangs in het Stadgesprek in 
De Balie. Bouwkundige Karin Laglas (TU Delft) wees 
op de vele doorbraken in de woningmarkt. Bouwers 
leren veel van de vliegtuig- en autoindustrie. Een huis 
bouwen voor negentigduizen euro is al goed mogelijk.

Dingeman Coumou

Vorig jaar heeft het Wijksteunpunt 
Wonen Centrum in opdracht van 
Huurdersvereniging Centrum 

een leegstandsonderzoek uitgevoerd. 
Over de uitkomsten van dat onderzoek 
is in december een rapport en een pu-
bliekskrant verschenen. Gebleken is dat 
in de binnenstad zowel woningen als be-
drijfsruimte nog vaak leegstaan en dat er 
ook nog veel leegstand zit aan te komen. 
Bijvoorbeeld van kantoorpanden en 
panden van de universiteit, vanwege de 
verhuizing naar Oost. Bovendien staan 
in de binnenstad staan enkele honder-
den woningen leeg.
Afgelopen januari is het onderzoeksrap-
port besproken in de commissie Bouwen 
en Wonen van de deelraad Centrum. De 
commissie sprak haar waardering uit 
voor het onderzoek en eiste actie van de 

kant van de dagelijks bestuurder van het 
stadsdeel, Boudewijn Oranje. Deze heeft 
naar aanleiding van het rapport een pro-
jectleider aangesteld, die nader onder-
zoek zal doen naar de leegstand en die 
voorstellen zal voorbereiden voor de 
aanpak van leegstand. In de discussie 
bleek verschil tussen de raadscommissie, 
die een bredere aanpak van de leegstand 
voorstaat, en Oranje, die de aanpak wil 

beperken tot leegstand boven winkels in 
de Kalverstraat-Nieuwendijk en het 
Wallengebied. Dat maakt nogal wat uit 
omdat veel leegstand zich buiten deze 
gebieden afspeelt. Het blijft nu afwach-
ten wat er gebeurt en of er nog echt iets 
nieuws uitkomt: het project Wonen bo-
ven bedrijven in de Kalverstraat-Nieu-
wendijk loopt al twintig jaar en voor de 
Wallen bestaat al project 1012. Oranje 
zegde toe voor de zomer van dit jaar met 
een eerste rapportage te komen. Met 
voorstellen.

Leegstandskrant, eenmalige uitgave van 
Huurdersvereniging Centrum en Wijk-
steunpunt Wonen Centrum, 3 december 
2012. Op te vragen bij het secretariaat.
Zie ook dit bericht:  www.wswonen.
nl/2013/01/centrum/wswonen-presen-
teert-leegstandsonderzoek/

aanpak leeGstand in de maak

Stadsdeel wil Slangenpand redden
mark Bakker

De gewenste heront-
wikkeling van de 
roemruchte Tabaks-

panden in de Spuistraat (zie 
Huurbrief 44) wordt steeds 
ingewikkelder. De commis-
sie Bouwen en Wonen van 
de deelraad Centrum heeft 
in maart wederom unaniem 
besloten om voorlopig geen 
omgevingsvergunning te ver-
lenen aan De Key. De bouw-
plannen komen niet overeen 
met de afspraken over de 
creatieve invulling van de 
Tabakspanden. De Key kan 
voorlopig niet beginnen en 
loopt daardoor financiële 

schade op. Onlangs heeft de 
Key het stadsdeel aansprake-
lijk gesteld.
Dit is zeer opmerkelijk, aan-
gezien er momenteel ook 
onderhandelingen lopen om 
te kijken of alsnog voldaan 
zou kunnen worden aan het 
eerder gesloten convenant. 
De bewoners van het Slan-
genpand en Langgewagt, 
twee creatieve broedplaatsen 
hebben een plan ingediend 
om gezamenlijk het Slan-
genpand aan te kopen. Er 
kunnen vijftien creatieve 
woonwerkruimtes gecreëerd 
worden met op de begane 

grond een kunstruimte.
Het stadsdeel ondersteunt 
dit plan en is bereid hier-
voor subsidie beschikbaar te 
stellen. Bovendien laat het 
stadsdeel  taxatierapporten 
opstellen om te kijken of het 
mogelijk is het Slangenpand 
van De Key te kopen, om het 
via een ‘ABC-constructie’ di-
rect aan de bewoners door te 
verkopen. De bewoners heb-
ben inmiddels een project-
ontwikkelaar gevonden die 
hieraan mee wil werken.
Stadsdeel Centrum steekt 
hiermee zijn nek uit. De 
eerstvolgende keer dat de 

commissie Bouwen en Wo-
nen zich weer over de Tabak-
spanden kan uitspreken is 
naar verwachting op 18 juni.
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Vergeet de contributie niet
Bent u de contributie voor 2013 vergeten te 
betalen? De meeste leden hebben dit al ge-
daan, maar een kleine minderheid, die ons 
nog niet gemachtigd heeft om de contributie 
te innen, is het misschien vergeten. Ons giro-
nummer vindt u in het colofon hiernaast. Bij 
voorbaat onze dank.

Last Van short stay?
Heeft u last van overlast van toeristen die in 
woningen bivakkeren, laat dan van u horen. 
Ga naar de speciale website www.meldshort-
stay.nl  Op 29 mei houdt Huurdersvereniging 
Centrum een debat tussen voor- en tegen-
standers van short stay.

te VeeL horeca in 1012
In maart 2013 heeft het bestuur een zienswij-
ze ingediend op het concept-bestemmings-
plan voor postcodegebied 1012. Dit vanwege 
de verruiming die dat plan biedt voor de vesti-
ging van horecazaken. In die zienswijze 
waarschuwen wij voor verdringing van de 
woonfunctie in dit gebied en het verstoren 

van de balans tussen wonen en recreëren. 
De zienswijze staat ook op onze website.

LedenVergadering 29 mei
Het thema van de ledenvergadering is short 
stay (zie hierboven). De ledenvergadering is 
in de vorige nieuwsbrief aangekondigd, al-
leen: de datum is een week verplaatst naar 29 
mei. We vergaderen in het Claverhuis, 
Elandsgracht 70. De zaal is open om 19.00 uur 
met koffie en thee. De vergadering begint om 
19.30 uur. Verder wordt het jaarverslag 2012 
besproken. De stukken staan op www.huur-
dersverenigingcentrum.nl  en zijn af te halen 
bij het secretariaat.

mededelingen bestuur
Colofon

Huurbrief. Leden- en relatieblad van 
Huurdersvereniging Centrum.
NUMMER 45 - mei 2013
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 kost €10 per jaar 
(stadspashouders € 7,50). De 
contributiebetaling gaat per 
automatische overschrijving. 
Donaties zijn zeer welkom op giro 
9110448 van Huurdersvereniging 
Centrum, onder vermelding van ‘Gift 
2013’ plus uw adres en postcode.

Stadsdeel Centrum weet van 
de illegale shortstay in ho-
telappartementen, maar 

heeft er nooit tegen opgetreden. 
In 2010 is er al een verzoek tot 

handhaving ingediend, maar dat 
werd afgewezen. De vvd heeft 
erop gewezen dat particuliere ei-
genaars en verhuurders van vrije-
sectorwoningen strenger op 
shortstay worden gecontroleerd 
dan grote hotels. Meet het stads-
deel hier met twee maten?

beLoond
Het gedogen van illegale short-
stay in hotelappartementen is 
opmerkelijk. Het stadsdeel zegt 
immers hard op te treden tegen 
illegale hotels en shortstay zon-
der vergunning. Des te opmerke-
lijker dat de genoemde hotelap-
partementen opgenomen zijn in 
het ontwerpbestemmingsplan 
1012, zonder dat er verder over de 
regels voor shortstay wordt ge-

rept. Dit terwijl het stadsdeel de 
afgelopen maanden het toezicht 
op illegale hotels in de binnen-
stad heeft opgevoerd. Sinds fe-
bruari dit jaar zijn in totaal 25 ap-
partementen per direct gesloten 
wegens brandonveiligheid, aldus 
de website van het stadsdeel. Be-
halve sluiting riskeren de eige-
naars een bestuurlijke boete van 
minimaal €12.000.
De vvd heeft onlangs in de com-
missie Bouwen & Wonen van de 
stadsdeelraad schriftelijke vragen 
gesteld over de gedoogconstruc-
tie bij Krasnapolsky en Sonesta. 
De vvd bepleit dat ook ‘andere il-
legale hotelappartementen’ gele-
galiseerd kunnen worden, want 
‘de regels zijn er voor iedereen’. 
Op deze wijze zou illegaal hande-
len worden beloond en wordt het 
woongenot van legale bewoners 
in dit drukbezochte stadsdeel 
nog verder onderdruk gezet. Dat 
is toch al te kras, vindt Huurders-
vereniging Centrum. 

aL te kras
Krasnapolsky, Barbizon en het Sonesta verhuren al jaren hotel-
appartementen voor een paar nachten. Zonder vergunning.  
Gedoogde shortstay: in strijd met de gemeentelijke regels


