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neemt de woningvoorraad wel af en het 
afwijkende dag- en nachtritme van een 
steeds grotere wordende groep studen-
ten, leidt nogal eens tot irritaties tijdens 
de nachtelijke uurtjes. Of zoals Onder-
zoek, Informatie en Statistiek Amster-
dam het in de Gebiedsanalyse 2015 De 
Pijp/Riverenbuurt formuleert: ‘Door 
hun andere leefstijl kunnen zij een bron 
van overlast zijn voor omwonenden.’

De eerder genoemde middeninkomens 
die meer vierkante meters willen huren 
maar dat niet of nauwelijks kunnen 
omdat een gemiddelde huur van € 
2.120,- wel erg gortig is, kunnen zeer 
moeilijk aan een appartement komen 
onder de € 1.000,- en blijven dus maar 
zitten. Zij heten opeens scheefwoners 
en zien hun huurlasten elk jaar stijgen. 
De vraag is of huurlasten weer omlaag 
gaan indien de huurders minder gaan 
verdienen of met pensioen gaan. Wel-
licht dat de gemaakte afspraken tussen 
de Amsterdamse Federatie Woningcor-
poraties, Gemeente Amsterdam en de 
Huurdersvereniging Amsterdam voor 
deze groep enige soelaas biedt.

lees verder op pagina 5

wonen in zuid 
komt ‘t nog uit ?

Deze uitgave van De Stem is groten-
deels gewijd aan het thema Wonen in 
Zuid. Want wonen in Zuid: is dat nog 
betaalbaar? Het aantal sociale huurwo-
ningen daalt jaar in jaar uit, het percen-
tage vrije sectorwoningen is gestegen 
met 7,1% in het tweede kwartaal van 
2015 en kent een gemiddelde huurprijs 
van maar liefst € 2.120,- per maand. 
Dat laatste: wie kan dat betalen? Ook 
voor de middeninkomensgroep is dat 
een forse prijs voor een dak boven het 
hoofd. 

Stadsgenoot verkoopt woningen om 
schulden af te lossen en particuliere 
huizenbezitters –kenmerkend voor 
De Pijp en De Rivierenbuurt is het 
bovengemiddelde aandeel particuliere 
huur van 42%-  hebben ontdekt dat het 
veel lucratiever is om appartementen 
van 65 vierkante meter te verhokken 
en er vier studenten in te zetten. Niet 
dat het studenten niet gegund wordt 
om in Zuid te wonen, maar hiermee 
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Beeld: PvdA archief

De koers van de partij

Zondag 15 november stond de ALV 
in het teken van de koers van de 
partij. Op verzoek van de leden aan 
het bestuur is deze discussieavond ge-
organiseerd. Nadat voorzitter Femke 
Roos de avond opende en stil stond 
bij de aanslagen in Parijs, werd eerst 
de begroting besproken (zie kader) en 
kon daarna het debat onder leiding 
van bestuurslid Nijs Keppel van start. 
Partijgenoten en Tweede Kamerleden 
Ahmed Markouch en Mei Li Vos, en 
ons bestuurslid in Amsterdam Zuid, 
Marijn van Ballegooijen kregen ieder 
tien minuten het woord over drie 
belangrijke thema’s: vluchtelingen, 
sociaal-economisch beleid en de zorg, 
waarna de leden hier verder op in 
konden gaan.

‘Wees niet naïef ’
De discussieavond werd afgetrapt 
door Ahmed Marcouch, die een 
helder betoog hield over het vluch-
telingenprobleem: ‘wat al langer een 
onderwerp is in Nederland maar wat 
door de hoeveelheid vluchtelingen 
nog belangrijker is geworden.’ Daar-
naast bracht hij de rol van Europa ter 
sprake en stelde dat Europa niet ver 
genoeg vooruit heeft gekeken; de rol 
van de PvdA verwoordde hij als de 
partij die gelijk zijn solidariteit met 
de vluchtelingen heeft uitgesproken. 
Ook moeten we volgens Marcouch 
niet naïef zijn over het feit dat som-
mige vluchtelingen willen blijven 
in Nederland: ‘ze dachten dat mijn 
vader ook weer terug zou gaan, maar 
ik zit hier ook nog steeds.’ De leden 
pakten de discussie verder op en een 

Door Morris Beks

marcouch: ‘Ze dachten 
dat mijn vader ook weer 
terug zou gaan, maar ik 
zit hier ook nog steeds.’

discussieavond & alv
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van de punten die ter sprake kwam 
is om vluchtelingen te laten zien dat 
Nederland meer is dan de Randstad 
en dat juist krimpgebieden met be-
hulp van vluchtelingen gestimuleerd 
kunnen worden.

ZZP’ers en de verzorgingsstaat
Volgens Mei Li Vos is het feit dat een 
miljoen zzp’ers niet mee betalen aan 
de verzorgingsstaat maar daar wel 
van profiteren net zo’n heikel punt 
in Den Haag als de discussie over 
hypotheekrenteaftrek. Volgens haar 
is het de taak van de PvdA om zzp’ers 
te betrekken bij de verzorgingstaat. 
Vanuit de zaal kwamen verschillende 
onderwerpen ter sprake waaronder 
misbruik van stagiaires, over pas 
afgestudeerde jongeren die drie stages 
moesten doen tegen een schamele 
vergoeding en zonder perspectief op 
een baan. Deze problemen werden 
onderstreept door Mei Li Vos maar ze 
voegde daaraan toe dat arbeidsdicri-
minatie bij jongeren met een Ma-
rokkaanse achternaam en daardoor 

niet aan een baan komen, een hogere 
prioriteit hebben voor haar.

Decentralisatie ‘zorg’ gaat te snel
Marijn van Ballegooijen sloot af met 
een praktijkvoorbeeld. Meneer en 
mevrouw Bakker waren vijftig jaar 
getrouwd en namens het stadsdeel 
Zuid ging hij op bezoek met een bloe-
metje en felicitaties. Meneer Bakker 
vertelde dat hij graag wandelde in 
het Amsterdamse Bos en mevrouw 
Bakker zei dat ze iedere dag bood-
schappen deed om onder de mensen 
te zijn. Tijdens het nuttigen van koffie 
en taart herhaalde meneer Bakker 
tweemaal aan toe dat hij zo graag 
wandelde in het Amsterdamse Bos. 
Bij Marijn viel het kwartje: meneer 
Bakker had alzheimer.  Mevrouw 
Bakker had het hier erg moeilijk mee, 
waarop Marijn haar zijn kaartje gaf. 
Als zij ergens mee zat, mocht ze altijd 
contact met hem opnemen. Vanuit 
de leden werd één ding snel duide-
lijk: men was het er over eens dat de 
decentralisatie van de zorg te snel 

was gegaan en zorgt voor een scheve 
standaard in de zorg. En alhoewel de 
decentralisatie in de zorg in Amster-
dam over het algemeen goed is gere-
geld, zijn er in de rest van het land, 
met name kleine gemeenten, minder 
positieve geluiden te horen.

De avond werd afgesloten door de 
debatlieder Nijs Keppel. In plaats van 
het gebruikelijke bloemetje voor de 
sprekers, stelde hij voor om het geld 
te doneren aan een vluchtelingen-
organisatie. Dit voorstel werd met 
applaus werd ontvangen.

Kader Begroting
In het eerste deel van de ALVD 
werd over de begroting besloten. De 
inkomsten lopen dit jaar terug naar 
€7.500, terwijl €12.450 op de begro-
ting staat. Dit is mogelijk door de 
grote reserve van de afdeling Zuid. 
Door de leden werd besloten om, 
indien nodig, de begroting aan te 
passen maar  met het verzoek wel een 
ondergrens in te stellen.

de voormannen, waren huurwonin-
gen. Toen ik in 1994 in de buurt kwam 
wonen, waren er nog vijf huurwoningen 
in het blok aanwezig. Inmiddels zijn 
ze allemaal verdwijnen. Waar vroeger 
‘weinig voor velen’ in een huis werd be-
taald, is de norm nu ‘veel voor weinig’. 
Welgestelden verkopen hun landhuis 
in Limburg om als de pensioengerech-
tigde leeftijd is ingetreden te kunnen 
wonen in een charmanante poppenlade 
in de Amsterdamse Pijp.

In het gedeelte van de Diamantbuurt 
dat aan het eind van het vorige en het 
begin van dit millennium door aan-
houdende jongerenoverlast op een 
verkeerde manier in het nieuws kwam, 
zie je nu een vergelijkbare ontwikkeling. 
De corporatie zet huurwoningen in de 
verkoop en die woningen gaan – zeker 
nu het ergste van de crisis voorbij lijkt – 
als warme broodjes over de toonbank. 
Het levert ontegenzeggelijk een meer 
divers samengestelde buurt op. Maar is 
dat ook per definitie een ‘betere buurt’?

Als sociaaldemocraat geloof ik na-
tuurlijk dat wonen, ook in de leukere 
buurten van de stad, voor iedereen 
betaalbaar moet zijn. Nu (bijna) overal 
in de buurt in zeer ruime mate gekocht 
kan worden, komt dat uitgangspunt in 
gevaar. Bovendien blijkt de toename 
van het aantal koopwoningen niet syn-
chroon te lopen met een gotere binding 
met de buurt. 

Sociale cohesie zou gediend zijn met 
een toename van het aantal koopwo-
ningen, zo werd lange tijd gedacht. Die 
gedachte moet gerelativeerd worden. 
Achteloos met de directe leefomgeving 
omgaan komt onder kopers niet signifi-
cant minder voor dan onder huurders. 
Het aantal actieve buurtbewoners 
stijgt niet als een komeet, nu het aatal 
koopwoningen fors toeneemt. Het zijn 
ontwikkelingen die nog eens zouden 
moeten leiden tot bestuurlijk krabben 
achter de oren. Ik vrees echter dat het 
te laat is.

Column
Job van Amerongen

Gouden bergen in een diamanten buurt? 

Uw columnist woont in het gouden 
gedeelte van de Diamantbuurt en 
daarmee is hij een bevoorrecht mens. 
‘Een dorp in de stad’, zo laat onze 
woonbuurt zich het best omschrijven.  
De oprukkende horeca doet zijn uiter-
ste best om de rust te verstoren. Maar 
dit terzijde. De huizen in onze wijk 
werden in vroeger vooral bevolkt door 
mensen die hun brood verdienden 
als diamantbewerkers. In de kleinere 
huizen woonden de arbeiders van 
Asscher, in de grotere huizen de voor-
mannen.  Veel mensen op weinig vier-
kante meter. Het werd niet abnormaal 
gevonden. Alle woningen, ook die van 
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Hans Wamsteeker in gesprek 
met Brahim Abid

Als het aan de coalitie VVD, D66 en 
SP ligt gaat Amsterdam in 2016 over 
op een systeem van eeuwigdurende 
erfpacht. De vergoeding voor het 
gebruik van de grond wordt dan voor 
eens en altijd vastgesteld. Zowel bij 
nieuwbouwprojecten als bij erf-
pachters die op dit nieuwe systeem 
overstappen. Daarmee komt een 
einde aan het systeem van voort-
durende erfpacht waarin periodiek, 
bijvoorbeeld na 50 jaar, de erfpacht 
opnieuw wordt vastgesteld. We vra-
gen Brahim Abid, ons raadslid in de 
gemeenteraad, of dit een goed idee 
is. Volgens hem moet het  systeem 
op de helling want het veroorzaakt 
flinke problemen. Het vaststellen van 
de nieuwe canon leidt tot conflicten. 
De gemeente stelt een (hoge) erfpacht 
vast, de erfpachter accepteert dat niet 
en gaat in beroep met behulp van 
een contra-expertise. Veel gedoe dus. 
Bovendien kan, pak weg tien jaar 
voordat het erfpachtcontract afloopt, 
de hypotheekbank een vraagteken 
zetten bij de financiële draagkracht 
van de hypotheekgever. 
Het systeem is niet transparant en in 
de uitvoering ontstaan veel proble-
men.

De grondwaarde als uitgangspunt
De gemeente is eigenaar van de grond 
en de erfpachter betaalt erfpacht. Je 
kan dat zien als een soort rentever-
goeding voor het geld dat de stad in 
de grond gestoken heeft. De jaarlijk-
se canon wordt vastgesteld als een 
percentage van de grondwaarde. Een 
commissie van hoogleraren heeft uit-
gezocht hoe die grondwaarde het best 
bepaald kan worden. Men komt uit 
op de volgende formule: WOZ-waar-
de – herbouwwaarde van het huis = 
grondwaarde.

De WOZ-waarde, de waarde van het 
totale object, komt tot stand door 
naar de marktprijzen van vergelijk-
bare huizen te kijken. De burger kan 
bezwaar maken. De WOZ-waarde 
wordt in Nederland als een betrouw-
bare schatting van de waarde van een 
huis gezien. De herbouwwaarde van 
een huis kan, als het object niet al te 
bijzonder is, redelijk goed bepaald 
worden. Trek je die herbouwkosten 
van de totale waarde af dan houdt je 
de waarde van de grond (grondwaar-
de) over. Er zijn allerlei technische 
kanttekeningen bij deze formule te 
maken en dat maakt de discussie zeer 
ingewikkeld maar volgens Brahim is 
deze formule als uitgangspunt aan-
vaardbaar.

Afkopen of niet?
De VVD wil eigenlijk van de erf-
pacht af zodat de erfpachter de grond 
in eigendom kan verkrijgen. In de 
bovengenoemde coalitie heeft de SP 
zich tegen dit idee verzet en er ligt 
nu het compromis dat de burger de 
keuze krijgt tussen het betalen van 
een jaarlijkse erfpachtcanon of het 
afkopen van al de toekomstige ca-
nons. Technisch is dat het in een keer 
betalen van de contante waarde (de 
waarde op het moment ‘nu’) van alle 
toekomstige canons. Dat kan een fors 
bedrag worden want de erfpachtca-
nons worden in het nieuwe systeem 
flink duurder. Er zijn gevallen bekend 
waarin de gemeente de erfpachter, 
bij het aflopen van het oude contract, 
confronteerde met een nieuwe canon 
die maar liefst 40 keer zo hoog zou 
moeten worden.

Onbetaalbaar
Deze coalitie, met name de VVD, zal 
het voor iedereen die al een erfpacht-
contract heeft, zo aantrekkelijk moge-
lijk maken om over te stappen op dit 
systeem van eeuwigdurende erfpacht. 
Dat kan bijvoorbeeld door een hoge 

‘erfpacht gaat goud geld kosten’
korting (‘correctie’) te geven op de 
canon of de afkoopsom. Er wordt een 
correctie van 40 % genoemd. In het 
geval van afkoop wordt dan 60% van 
de contante waarde van de canons 
betaald. Je kunt ook toestaan dat 
op de totale waarde van het object 
een afschrijving (depreciatie) wordt 
toegepast. Hoe dan ook, een ‘korting’ 
wordt met gemeenschapsgeld betaald. 

De SP wordt door de PvdA verweten 
de grootste privatisering van 
gemeenschapsvermogen mogelijk 
te maken De PvdA is van mening 
dat als je afkoop toestaat het wonen 
onaanvaardbaar duur kan worden. 
Je krijgt dan het onderscheid tussen 
mensen die de afkoop kunnen beta-
len en mensen die dat niet kunnen. 
Binnen een pand, op erfpachtgrond, 
met bijvoorbeeld drie appartements-
rechten zou je dan kunnen zien dat 
het huishouden op de midden etage 
wel kan afkopen en de anderen niet. 
Het is niet onwaarschijnlijk dat ban-
ken bij erfpachters gaan aandringen 

Brahim Abid is duoraadslid 
van de PvdA en zit in de 

Raadscommissie Ruimtelijke 
Ordening en de Raadscom-

missie Wonen.
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De gemeente maakt na 75 jaar gebruik van de kleine lettertjes in 
het erfpachtcontract om het canonbedrag te herzien. Als het aan de 
gemeente ligt gaat de canon dan omhoog van zeg € 150,- naar circa € 
9.000,- per jaar. Inschakelen van eigen deskundigen zorgt in de prak-
tijk voor een uitkomst van circa € 5.500,- per jaar. Dit is voor vrijwel 
iedereen een onverwachte verrassing met grote financiële gevolgen. 

Stichting Erfpachters Belang Amsterdam (SEBA) verzet zich tegen 
deze gang van zaken en voert hierover een juridische procedure tegen 
de gemeente. Een belangrijk deel heeft SEBA inmiddels gewonnen en 
de zaak ligt nu bij de Hoge Raad. De gemeente ziet inmiddels ook in 
dat het huidige erfpachtsysteem niet duidelijk en transparant is, en 
is begonnen met een vernieuwing. In het nieuwe systeem is er geen 
canonherziening meer.  Binnenkort presenteert het stadsbestuur haar 
volledige plan. SEBA volgt deze vernieuwing kritisch en is van mening 
dat erfpachtvoorwaarden Duidelijk, Veilig, Nuttig en Doelmatig beho-
ren te zijn en dat bij het ontwerpen hiervan de erfpachter – de klant 
– centraal dient te staan. SEBA wil dat bestaande erfpachters te allen 
tijde over kunnen stappen naar het nieuwe systeem op basis van hun 
huidige canon, en als deze is afgekocht zonder bijbetaling. 

Meer informatie www.erfpachtinamsterdam.nl 

stichting erfpachters-
belang amsterdam

op afkoop omdat daarmee het onder-
pand beter wordt. Met het voorlig-
gende voorstel gaat het grote verschil 
in Amsterdam worden of je woont in 
een huis met afgekochte erfpacht of 
dat je eindeloos de jaarlijkse canon 
moet betalen.

Aanpassing
De PvdA wil dat het huidige systeem 
wordt aangepast met als uitgangspunt 
de bepaling van de grondwaarde 
zoals voorgesteld door de commissie 
van hoogleraren. Maar cruciaal daar-
bij wordt de wijze waarop de overstap 
moet worden gemaakt voor erfpach-
ters die al een contract hebben. De 
PvdA ‘zit niet aan tafel’ in de onder-
handeling over deze systeemwijziging 
en geeft op dit moment niet precies 
aan hoe het wel moet. Het is boven-
dien zeer de vraag of dit compromis 
in de stad voldoende draagkracht 
heeft. In maart 2018 zijn er gemeen-
teraadsverkiezingen. We zullen zien 
welk oordeel er in de politieke be-
sluitvorming uitgesproken wordt.

Bronnen
Gesprek met Brahim Abid, en www.amsterdam.nl/
erfpacht. Foto: The Post Online

niet ongewoon in de Rivierenbuurt en 
kopers zien hun woonlasten stijgen 
met 125% of meer. Een nieuw erf-
pachtsysteem is in de maak, maar wat 
houdt dat in en hoeveel gaat dat per 
maand kosten en de vraagt rijst: kan ik 
dit nog betalen? Tegen welke prijzen, 
wordt nog door de gemeente bepaald. 

En dan heb ik het niet eens gehad over 
de groep kwetsbaren: onze ouderen en 
mensen met een beperking. Zij blijven 
vaak (vrijwillig of noodgedwongen) 
in voor hen ongeschikte woningen. 
Onderzoek, Informatie en Statistiek 
Amsterdam stelt in de Gebiedsanalyse 
2015 dat er in De Pijp te weinig oude-
renwoningen zijn. Gelukkig is er ook 
goed nieuws te melden: vier oude ver-

zorgingshuizen worden verbouwd tot 
sociale huurwoningen voor ouderen 
en jongeren. Maar het blijft tobben 
op de woningmarkt in Amsterdam 
Zuid. Een ideale mix tussen sociale-, 
vrije sector-, koop-, ouderen-, zorg- 
en studentenwoningen is nog ver 
weg. 

Dan rest er nog de optie kopen. Veel 
Amsterdammers hebben de sprong 
in het diepe genomen toen het aantal 
splitsingvergunningen omhoog ging en 
kopen een reële optie werd. Maar onder 
dezegroep bewoners, die op kostbaar 
Amsterdams gemeentegrond woont, is 
een hoop gemor. Canonherzieningen 
met factor 40 ten opzichte van de oude 
canonbedragen was de afgelopen jaren 

Door Tanja van Nieuwenhoven

Vervolg
    ‘Wonen in Zuid’ (voorpagina)
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“Voldoende woningen ?!”
De oververhitting van de Amsterdamse 
woningmarkt is een feit. Voor verschil-
lende lagen van de samenleving is het 
krijgen of behouden van een sociale 
huurwoning een steeds groter wor-
dend probleem. De Stem redacteur Lies 
Obdam legde Egbert de Vries, sinds juli 
2014 directeur van de Amsterdamse 
Federatie van Woningcorporaties, een 
tweetal voorbeelden voor en vroeg hem 
naar zijn visie op de Amsterdamse wo-
ningmarkt.

‘Onder de titel “Voldoende woningen?!“ 
organiseren de Amsterdamse Woning-
corporaties in het voorjaar een festival. 
Het is een voor de hand liggend thema 
voor mensen die in Amsterdam aan de 
slag zijn in de volkshuisvesting. Het 
lijkt wel of er aan alle kanten wordt 
gebikkeld om aan een goede woning te 
komen; of het nu een sociale huurwo-
ning is of een markthuurwoning of een 
koopwoning. Als je een sociale huurwo-
ning zoekt, sta je in de virtuele wachtrij 
bij Woningnet en als je een koopwoning 
zoekt, moet je met soms wel 40 mensen 
bieden. Markthuurwoningen hebben in-
middels te maken met prijzen die door 
het plafond schieten, als we de onder-
zoekers mogen geloven.

In de jaren 50 had je woningnood. Men-
sen woonden noodgedwongen nog bij 
hun ouders met hun pasgeboren baby. 
Pas na een paar jaar konden ze een ei-
gen woning krijgen, omdat er toen veel 
werd gebouwd door de corporaties in 
bijvoorbeeld Nieuw-West en Noord. Zo 
erg is het nu nog niet, hoor je mensen 
denken. Nee, er wonen geen baby’s bij 
opa en oma in. Maar mensen stellen 
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relaties en kinderen nu uit. Het 
moderne woningdelen is ook een 
vorm van wachten. En we krijgen als 
corporaties verzoeken om nu einde-
lijk eens wat te doen voor werkende 
jongeren die nog op hun 26e bij hun 
ouders zitten. En de corporaties? Die 
hebben nog een relatief bescheiden 
bouwprogramma.

Waarom worden er dan niet meer 
corporatiewoningen gebouwd? Om-
dat in tegenstelling tot wat veel men-
sen denken, corporaties geen subsi-
die meer krijgen, zoals in jaren 50, 
maar in tegendeel moeten betalen 
aan de regering: rente betalen over 
de leningen, belasting betalen via de 
VPB, Vestia heffing betalen en ver-
huurdersheffing betalen. Inmiddels 
betalen de corporaties meer aan hef-
fingen aan het Rijk dan de voorde-
len, die hun goedkope leningen via 
rijksborging, opleveren. Er worden 
nog steeds nieuwe sociale woningen 
gebouwd in Amsterdam, nog zo’n 
1500 per jaar (in 1956 was dit 4000), 
maar om die te bouwen moeten cor-
poraties andere woningen verkopen 
of duurder gaan verhuren. Verkoop 
is niet altijd slecht, het maakt eenzij-
dig samengestelde buurten zoals de 
Diamantbuurt en de Marathonbuurt 
gemengder. En gelukkig worden er 
ook in Zuid nieuwe sociale wonin-
gen gebouwd. Maar per saldo neemt 
het aantal woningen toch onvoldoen-
de toe om te voldoen aan de groei-
ende vraag. Gaan we nog wat doen? 
Ik zie de urgentie wel, maar in Den 

Haag is men nog niet overtuigd dat 
er meer woningen bij moeten. Wat 
dat betreft is de vluchtelingencri-
sis een opsteker: eindelijk hoor je 
mensen in Den Haag weer roepen 
dat er op grote schaal betaalbare 
woningen moeten worden bijge-
bouwd. Daar zullen wij dus als 
corporaties zeker op inspelen. Voor 
gewone mensen, die een gemiddeld 
salaris verdienen, is in grote delen 
van Amsterdam (Zuid-Oost uitge-
zonderd, wellicht) een koopwoning 
of een markthuurwoning niet 
meer te betalen. Gelukkig mogen 
de corporaties alle mensen die tot 
€ 38.500 bruto per jaar verdienen, 
aan een woning helpen. Met 45% 
van de Amsterdamse woningen (de 
huidige omvang van de corporaties) 
is het moeilijk om 52% van de huis-
houdens te huisvesten.

Voor de corporaties geldt dat we 
alles op alles zullen zetten. Speciale 
kleine woningen voor jongeren die 
starten op de woningmarkt. Gelibe-
raliseerde woningen van € 850 voor 
mensen die net iets meer verdienen 
maar geen wereldsalaris hebben. 
Geliberaliseerde woningen ook voor 
jongeren die willen woningdelen. 
De oude verzorgingshuizen ombou-
wen tot serviceappartementen voor 
onze ouderen, zoals dat ook met Ta-
bitha is gedaan. Als het moet voor 
de statushouders, de studenten en 
voor nieuwe gezinnen prefab-
woningen. We gaan ervoor!’

nelly van leeuwen (62)
Sociale huurwoningen massaal 

in de verkoop

‘In de media wordt geschreven en 
gezegd dat er een groot tekort is aan 
sociale huurwoningen. Ik werk in de wijk 
de Pijp in Amsterdam bij de Thuiszorg. 
Als clienten vertrekken uit hun soci-
ale huurwoning naar verpleeghuis of 
overlijden dan wordt  deze leeggekomen 
woning door de woningbouwverenigin-
gen  vaak te koop gezet. Zeker de bene-
denwoningen zijn erg in trek bij kopers. 
De hoeveelheid sociale huurwoningen 
neemt daardoor af. Ik vraag mij al lange 
tijd af waar ik moet wonen als ik oud 
ben en naar beneden wil/moet vanwege 
de trappen? En waar nu de asielzoeker 
met verblijfstatus moet wonen? Waarom 
wordt het niet verboden om door middel 
van verkoop sociale huurwoningen aan 
de markt te onttrekken?’

erik de lange (24)
Het zwarte gat na het 

campuscontract

‘Heb je na drie jaar studeren je WO-ba-
chelor én masterdiploma in de spreek-
woordelijke broekzak, ontvang je een 
brief van de studentenwoningbouw-
vereniging dat je je woning uit moet, 
het liefst zo snel mogelijk maar binnen 
een half jaar. Een nieuwe woning, dat 
wordt nog spannend zo zonder een 
vast contract en een toch wat mager 
jaarinkomen. Na afstuderen is bijna de 
helft van de studenten, gezien hun aan-
vangssalaris - áls ze al een bij de studie 
aansluitende baan vinden - aangewezen 
op de sociale huursector. Maar die zit 
inmiddels totaal verstopt: na ongeveer 
10 jaar op de wachtlijst kom je in aan-
merking voor een sociale huurwoning. 
En als de gemiddelde huurprijs van een 
huurwoning in de vrije sector dan op 
zo’n tweeduizend euro per maand ligt, 
is het einde zoek voor de starters op de 
arbeidsmarkt.’

Enkele afspraken voor de 
Amsterdamse woningmarkt 
tot 2019:
• 75 procent van de aangeboden sociale 

huurwoningen heeft een huur onder de 576 
euro (alleenstaanden of stellen) of 618 euro 
(gezinnen). 

• Huurders die dan nog nog betalingsproble-
men krijgen worden geholpen. Dat gebeurt 
conform normen van het Nibud voor schrij-
nende gevallen. 

• Corporaties willen 10.000 nieuwe sociale 
huurwoningen in vijf jaar tijd bouwen, en 
20.000 in tien jaar. De eerste vijf jaar zullen 
zij er tenminste 6.000 woningen bouwen.

• Minstens 65 procent van de vrije sectorwo-
ningen van corporaties worden verhuurd in 
het middensegment met huren tot 971 euro. 
De gemiddelde huur van deze huurwonin-
gen bedraagt maximaal 850 euro. 

• Middensegment woningen worden met 
voorrang aangeboden aan huurders met een 
inkomen tot 43.786 euro. 

• De voorraad sociale huurwoningen bedraagt 
ten minste 162.000 huurwoningen. 

• Woningcorporaties mogen nog maar 2.000 
woningen (nu 3.000) per jaar verkopen. 
Daardoor moet de voorraad sociale huur-
woningen in Amsterdam boven de 162.000 
blijven.

• Tot en met 2019 mogen woningcorpo-
raties niet meer dan duizend woningen 
liberaliseren (in de vrije sector plaatsen). 

• In de stadsdelen Centrum, Zuid, en de ge-
bieden Oud-West, Oostelijk Havengebied, 
overhoeks en Houthavens mogen niet 
minder dan 47.000 sociale huurwoningen 
van corporaties staan. 

• In gebieden waar het aandeel sociale 
huurwoningen onder de 35 procent daalt, 
wordt gewerkt aaneen betere menging. 

• Amsterdamse corporaties gaan werken 
met tijdelijke huurcontracten van vijf jaar 
voor jongeren tot 28 jaar.
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‘Op de hele Sloterkade was geen tanden-
borstel meer te koop’

 Door Mark de Vos

Zo’n twintig vrijwilligers van de afdeling 
PvdA Zuid hebben eind november een 
zeer succesvolle actie gehouden voor de 
honderden vluchtelingen in de Ha-
venstraat in Amsterdam Zuid. Tassen 
vol tandpasta, tandenborstels, onder-
broeken, sokken, zeep, scheerartikelen 
kortom teveel om op te noemen zijn 
richting Havenstraat gegaan. 

Zaterdagochtend 21 november stonden 
vanaf twaalf uur onze mensen voor de 
deur bij de Dirk van de Broek aan de 
Sloterkade en nodigde klanten uit om 
mee te doen aan de actie om iets extra’s 
aan te schaffen voor de vluchtelingen 
in de Havenstraat. Er werd een bood-
schappenlijstje meegegeven waar spul-

len op stonden waar behoefte aan was. 
Wanneer de klanten weer naar buiten 
liepen, kwamen ze langs de PvdA tafel 
om het extraatje af te leveren.
Zo’n 450 klanten waren bereid om mee 
te doen. De reacties waren hartverwar-
mend. Uiteindelijk zijn er drie auto’s 
vol met toiletartikelen bezorgd bij de 
leiding van de Havenstraat. Op de hele 
Sloterkade was aan het einde van de 
middag geen tandenborstel meer te 
koop. 

De leiding van de vluchtelingenopvang 
in de Havenstraat bedankt alle vrijwilli-
gers van de PvdA Amsterdam Zuid en 
de gulle gevers heel hartelijk!

Januari
Op 7 januari 2016 organiseert de afdeling 

Amsterdam haar nieuwjaarsbijeenkomst. De 
plaats en de tijd worden nog bekend gemaakt. 
Op 21 januari 2016 luidt afdeling Amsterdam 

Zuid het nieuwe jaar in. Op die avond vanaf 
20.00 uur is er ook een ALV en zal de fractie 

aanwezig zijn en iets vertellen over haar 
werkzaamheden van de afgelopen tijd. Plaats 

en tijd worden later bekend gemaakt.

Februari
Op 9 februari 2016 bestaat de PvdA 70 jaar. 

De Ouderencommissie van de afdeling Zuid 
bereid samen met het bestuur van Amster-

dam een feestelijke verjaardag voor met 
muziek, zang en columns en nog veel meer 

gezelligheid om dit prachtige moment te 
vieren.  Iedereen is van harte welkom!  Meer 

informatie volgt in januari.


