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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

Opgelegde renOvatie

Huurdersparticipatie 
valt tegen

Na een jaar werken met de nieuwe Amsterdamse participatie
afspraken zijn bewonerscommissies teleurgesteld. Ze steken er  

veel tijd in, maar wat eruit komt, is mager. De woningcorporatie  
kan haar renovatieplan doordrukken. Hoe nu verder?

Guido Egas voor de 
Haarlemmerpoort.
foto: nico boink

Guido EGas

Bewonerscommissies van 
Ymere zijn zwaar te-
leurgesteld over de par-
ticipatie bij renovatie-

plannen. In 2009 is de nieuwe 
Overlegwet ingegaan en ieder-
een was optimistisch over de 
mogelijkheden voor inspraak. 
Ook de Amsterdamse kaderaf-
spraken bij renovatie en verbete-
ring voedden de hoop. Deze ste-
delijke afspraken zijn gemaakt 
door de Amsterdamse Federatie 
van Woningcorporaties, Huur-
dersvereniging Amsterdam, 
stadsdelen en gemeente. Daarin 
staat beschreven hoe bewoners-
commissies een inbreng kunnen 
hebben in de plannen voor re-
novatie van hun complex. Een 
participatieplan hoort nu stan-
daard bij een goede en geoliede 

overlegrelatie met de verhuur-
der – en deze afspraken zijn niet 
vrijblijvend.

Frisse tegenzin
Na ruim een jaar werken met de 
kaderafspraken verdampt helaas 
de hoop. Huurders, bewoners-
commissies en bewonersonder-
steuners merken dat de praktijk 
tegenvalt. De woningcorporatie 
kan ondanks alle participatie haar 
plannen doordrukken. Wat vindt 
de politiek hiervan? Deelraadsle-
den zijn vleugellam doordat ze 
niet naar de inhoud van het plan 
mogen kijken, ze zijn niet de eige-
naar/verhuurder. Als het resultaat 
van het participatieproces teleur-
stelt, maar de regels zijn nage-
leefd, kunnen ze daar niets van 
zeggen. Participatie volgens de 

kaderafspraken lijkt op een to-
neelstukje, maar zonder regisseur 
die ingrijpt als  een van de spelers 
zijn rol plichtmatig of met frisse 
tegenzin vervult.

Halve baan
Bewonerscommissies van Ymere 
wisselen hun ervaringen met de 
kaderafspraken uit. Ze hebben 
het gevoel dat ze aan het lijntje 
gehouden worden. Ze hebben er 
ongeveer een halve baan aan om 
technische rapporten, woonwen-
senonderzoeken, scenario’s en 
schetsontwerpen door te nemen, 
overlegbijeenkomsten voor te be- lees verder op pag. 4 ►►
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‘Ons Bewonerscomité 
is de opvolger van 
Leefbaar Kattenburg’, 
vertelt Jeanine Lang-
broek, secretaris. ‘We 

behartigen de belangen van de huur-
ders, maar doen veel meer. We werken 
samen met de appartementseigenaars 
ook aan het tegengaan van luchtver-
vuiling. Dit blok is al een Vereniging 
van Eigenaars (VvE) sinds de jaren ’90. 
Ruim een vijfde is verkocht. Pas de laat-
ste jaren gaat het harder.’
Twee jaar geleden kwam het comité 
erachter dat woningcorporatie De Key 
had besloten om haar meerderheidsbe-
lang in de VvE op te geven. Tot dan toe 
was het beleid dat De Key per complex 
niet meer dan 49 procent van de (leeg-
komende) huurwoningen verkocht. 
Jeanine: ‘Dat besluit lag er al twee jaar! 
De Key heeft ons totaal niet hierin ge-
kend. Volgens de Overlegwet hadden 
ze advies aan ons moeten vragen.’ Tot 
twee keer toe raakten aangetekende 
brieven van het Bewonerscomité 
weg op het kantoor van De Key. Zelfs 
huurdersorganisatie Arcade had geen 
adviesaanvraag ontvangen. ‘Maar we 
zijn nu klaarwakker’, zegt Jeanine. ‘We 

letten goed op of er meer aan de hand 
is dan De Key ons vertelt.’
Een jaar geleden is de actiegroep Stop 
de Uitverkoop van Sociale Huurwo-
ningen op de Oostelijke Eilanden be-
gonnen, een samenwerkingsverband 
van bewonerscommissies. In deze wijk 
verkopen corporaties elke vrijkomende 
huurwoning, of deze verdwijnt in de 
vrije sector. ‘Jonge mensen bijvoorbeeld 
kunnen niet meer in onze buurten 
terecht’, zegt Jeanine hoofdschuddend. 
Met een geslaagd debat op 20 maart 
2013 kreeg Stop de Uitverkoop veel 
aandacht voor dit probleem. Daarna 
stuurden de bewonerscommissies een 
officieel verzoek om informatie aan 
hun eigen verhuurder, onder verwij-
zing naar de Overlegwet. Jeanine: ‘We 
vroegen in die brief of ze konden ver-
tellen hoeveel sociale huurwoningen, 
vrije-sectorhuurwoningen en koopap-
partementen ze momenteel hebben. 
En een prognose voor 2020 omdat we 
willen weten hoe hard het gaat met het 
verdwijnen van sociale-huurwoningen. 
Eigen Haard gaf het antwoord, Roch-
dale deels ook, maar tot onze verbazing 
weigerde De Key.’
Er volgde een briefwisseling met het 

Bewonerscomité. Hoe goed de onder-
bouwing van de huurders ook was, De 
Key kwam in elke brief met een andere 
reden. ‘Het is zeer frustrerend’, zegt 
Jeanine, ‘zelfs slopend. Waarom moet 
zoiets eenvoudigs zo moeizaam gaan? 
Ze hebben die informatie gewoon er-
gens liggen.’
De Key beroept zich inmiddels op het 
argument dat het om ‘bedrijfsgevoe-
lige’ informatie zou gaan. Bewoners-
comité Kattenburg neemt hier geen 
genoegen mee en noemt het inmid-
dels een geschil. Dit gaan ze middels 
een verzoekschrift voorleggen aan 
de kantonrechter. Jeanine: ‘De Key 
heeft de Overlegwet overtreden. Wij 
hebben recht op deze informatie. We 
hebben deze cijfers nodig voor onze 
actie, die in heel stadsdeel Centrum 
door bewonerscommissies wordt 
gesteund. Wat is er toch gebeurd met 
de Ongedeelde Stad? Hoe kan het dat 
de beleidsmakers alleen nog op een 
heel groot schaalniveau, een derde van 
Amsterdam, de veranderingen in de 
woningvoorraad volgen? Wij willen 
dat het weer over de wijk gaat. Anders 
kunnen corporaties ook niet ingrijpen 
en dat moet wel.’

Brieven aan De Key raakten 
weg, maar Bewonerscomité 
Kattenburg geeft niet op. 
Jeanine Langbroek over de 
actie Stop de Uitverkoop van 
Sociale Huurwoningen.

‘Die tegenwerking
                  is slopend’

Actieve huurders
in de Amsterdamse
binnenstad  |  Deel 17

SteedS meer arme huurderS
Onderzoek van rigo in opdracht van de Woonbond toont 
aan dat het aantal huurders dat in armoede leeft in deze 
kabinetsperiode oploopt van 28 procent nu tot 35 procent.  
Dat komt vooral door de stijgende woonlasten, gevolg 
van het kabinetsbeleid. In gewilde wijken zijn de huren 
snel omhoog gegaan.

duur huren in amSterdam 
De Tweede Kamer staat achter het plan van minister Blok om de woz-
waarde van huizen te verwerken in de huurprijs. Het woningwaarde-
ringsstelsel (puntenstelsel) verandert: in Amsterdam worden de huren 
hoger dan in krimpgebieden als Noord-Groningen. Verhuurders kun-
nen met een kleine aanpassing in de woning de huurprijs eenvoudig 
naar de vrije sector tillen. 

Een jaar geleden werd het complex Oud-Oostenburg feestelijk opgeleverd. 
Maar de cv-ketels stonden op de verkeerde plaats. De vergissing wordt 
hersteld, de meeste huurders zijn tevreden.

Boudewijn Snoeck

Op een drukbezochte bewoners-
bijeenkomst vertelde een di-
recteur dat de Alliantie heeft 

besloten dat er nieuwe verwarmingske-
tels in de woningen komen. Bij de re-
novatie waren de ketels op zolder ge-
plaatst en dat bleek niet goed te zijn. 
Oud-Oostenburg is een gemeentelijk 
monument, een complex arbeiderswo-
ningen uit 1874, destijds gebouwd op 
kosten van de verlichte elite. Dankzij 
alerte huurders en de Alliantie zijn het 
nog steeds sociale huurwoningen, in-
middels met energielabel B. Een buur-
tje om trots op te zijn.

rondpompen
Ruim een jaar geleden werd de afron-
ding van de renovatie gevierd met een 
prachtfeest. Er was zelfs een  boekje ge-
maakt vol interviews met bewoners. 
Tijdens het feest wisten sommige be-
woners al dat er iets mis was met de 
verwarmingsketels. Zij waren ge-
schrokken van de hoge jaarafrekening 
van het energiebedrijf. Hoe kon dat, het 
complex is dankzij de renovatie toch 
energiezuinig gemaakt? De bewoners 
vroegen zich af waarom de installateur 
niet had gewaarschuwd dat het op zol-
der plaatsen van de cv-ketels zou leiden 
tot een hoger gasverbruik. In de circu-
latieleiding word het water continu 
rondgepompt, vandaar het hoge gas-
verbruik. De langste leidingen gaan 
naar de benedenwoningen. Die hebben 
het meeste energieverlies. 
Ondanks jarenlang overleg met de Alli-

antie had kennelijk niemand hierbij 
stilgestaan. Het Energieteam van het 
asw concludeerde in 2012 dat de ketels 
beter naar de woningen verplaatst kon-
den worden. De Alliantie liet een tech-
nisch onderzoek uitvoeren door een in-
genieursbureau. Dat bood twee oplos-
singen aan: of de leidingen isoleren, of 
de ketel verplaatsen. 

ingrijpend
Uiteindelijk legde een ervaren installa-
teur aan de Alliantie uit dat het isoleren 
van de leidingen geen goed idee is, er 
bestaat een risico op legionella en het 
onderhoud is ook ingewikkelder. Ook 
deze installateur vond verplaatsen van 
de ketels naar de woningen het beste. 

De Alliantie heeft nu gekozen voor die 
dure, ingrijpende, maar technisch 
fraaie oplossing. De meeste bewoners 
gaan erop vooruit. Toch is niet iedereen 
tevreden, bleek op de bewonersbijeen-
komst. Een ketel in huis kan ook onge-
makken geven. Ook de werkzaamhe-
den brengen hinder voor de bewoners 
met zich mee, je krijgt wéér bouwvak-
kers over de vloer. In alle woningen 
worden kokers gemaakt naar het dak. 
In de ene woning zit de keuken aan de 
voorkant, in de andere aan de achter-
kant. Soms moet de (geluidsarme) ketel 
zelfs in de slaapkamer. Maar de instal-
lateur en de Alliantie hebben zorgvul-
digheid beloofd en zijn bereid met indi-
viduele bewoners afspraken te maken. 
Proficiat!

Meer informatie op de website van het 
Wijksteunpunt Wonen Centrum:
www.wswonen.nl  >  Centrum  >   
Bewoners-oostenburg-krijgen-nieuwe- 
cv-ketels

Ketelprobleem opgeloSt

Het gerenoveerde complex Oud-Oostenburg
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Nieuwe website 
Huurdersvereniging Centrum heeft een 
nieuw weblog. We zijn overgestapt naar 
een andere internetprovider, met lagere 
kosten en een betere techniek. Een een 
mooie vormgeving. Het publiceren van be-
richten, oproepen en standpunten is met dit 
systeem, Wordpress geheten, veel gemak-
kelijker. Leden en vrijwilligers kunnen straks 
hun mening of bericht zelf plaatsen. Ook 
kunt u direct reageren op anderen. 
Huurdersvereniging Centrum hoopt hiermee 
meer discussie aan te wakkeren. We hopen 
dat het nieuwe weblog de actiebereidheid 
stimuleert. Bovenal kunt u er ideeën op-

doen. Momenteel zijn vrijwilligers bezig met 
het overzetten van oude artikelen naar de 
archiefpagina op de nieuwe site.
Huurdersvereniging Centrum kan trouwens 
altijd vrijwilligers gebruiken. Wilt u iets 
schrijven over de afbraak van de sociale 
huursector, meld u dan aan via het contact-
formulier op www.huurdersverenigingcen-
trum.nl of bij het secretariaat (zie colofon).

PeNNiNgmeester (v/m) gevraagd
Het bestuur zoekt een actieve huurder die 
met cijfers overweg kan. De werkzaamhe-
den vijn bij onze vereniging niet zo omvang-
rijk. Eens per jaar de jaarrekening opmaken 
en de begroting opstellen. We gebruiken 
een eenvoudig boekhoudprogramma. Er is 
deskundige hulp beschikbaar om hiermee 
te leren werken. Voelt u zich geroepen? 
Neem dan contact op met Lineke Dammers 
via het secretariaat (zie colofon).

LedeNvergaderiNg 
Op 18 december komen de leden van Huur-
dersvereniging Centrum in vergadering bij-
een in wijkcentrum d´Oude Stadt, Nieuwe 
Doelenstraat 55. Aanvang: 20.00 uur. Op de 

agenda staat als thema energiebesparing. 
Medewerkers van het project de Groene 
Grachten geven een presentatie die ook voor 
huurders die niet aan een gracht wonen inte-
ressant is. Vërder wordt de begroting 2014 
gepresenteerd en het actieprogramma voor 
het nieuwe jaar. U maakt ook kennis met 
nieuwe kandidaat-bestuursleden.

mededelingen bestuur

Colofon
Huurbrief. Leden- en relatieblad van 
Huurdersvereniging Centrum.
NUMMER 47 - 11 december 2013
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 contributie-
betaling gaat per automatische over-
schrijving. Donaties zijn zeer welkom  
op giro 9110448 van Huurdersvereniging 
Centrum, onder vermelding van ‘Gift 2014’ 
plus uw adres en postcode.

reiden en bij te wonen, huurders-
commentaren te schrijven – en 
niet te vergeten de achterban er-
bij te houden. Aan het eind mag 
de woningcorporatie simpelweg 
constateren dat beide partijen er 
niet uit zijn gekomen en van me-
ning verschillen. Recente partici-
patietrajecten zijn daarbij teke-
nend, zoals bij de Groenmarkt en 
de Haarlemmerpoort.
Opvallend is de passage in de Ka-
derafspraken dat er nog gekeken 
moet worden of de afspraken wel 
werken: ‘De huidige praktijk kent 
geen mogelijkheid om een verschil 
van inzicht te laten toetsen. Het is 
nog onbekend of bovenstaande 
werkwijze werkt. Dit zal uit de 
praktijk moeten blijken’.

verhuurdersheffiNg
Saillante achtergrond bij het hele 
participatietheater is dat wo-
ningcorporaties de laatste tijd 
steeds openlijker durven uit te 
spreken dat ze de woningen in 
Stadsdeel Centrum zo veel moge-

lijk willen verkopen of in de vrije 
sector verhuren. Ze beroepen 
zich op financiële problemen 
door de economische crisis en de 
verhuurdersheffing. Dit drukt 
een negatief stempel op de kan-
sen op zinvolle participatie.
Maar er is meer aan de hand: de 
volkshuisvesting wordt in hoog 
tempo afgebroken.
Inmiddels is het met de Donner- 
en monumentenpunten al moge-
lijk om woningen van iets meer 
dan 30m2  in een rijksmonument 
te verhuren voor meer dan dui-

zend euro. Afwijkende panden en 
complexen met monumenten-
status, zoals de Haarlemmer-
poort, lijken veroordeeld om uit 
de sociale sector te verdwijnen.
De vraag rijst of bewonerspartici-
patie bij renovatietrajecten in het 
Centrum nog wel zin heeft; de 
uitkomst lijkt immers al vast te 
staan. Inmiddels hebben negen 
bewonerscommissies van com-
plexen van Ymere zich verenigd 
in de organisatie stop. De bewo-
ners vinden dat het stadsdeel hun 
conclusie moet delen dat de ka-
derafspraken in het Centrum niet 
werken en dat er aanvullende af-
spraken gemaakt moeten wor-
den. Daarnaast moet Overlegwet 
verbeterd worden. Participatie 
heeft voor de bewoners alleen zin 
als er ook wat te winnen is.

Guido Egas is voorzitter van bewo-
nerscommissie Haarlemmerpoort. 
Deze commissie heeft onlangs ad-
vies uitgebracht over het renovatie-
plan van Ymere.

vervolg van pag. 1 ►►

Guido Egas voor de 
Haarlemmerpoort.

foto: nico boink

Participatie volgens de 
kaderafspraken lijkt  
op een toneelstukje


