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Het is een traditie aan het worden. Tegen de
zomer steken we de kaasboor in Stadgenoot.
Hoe staan we ervoor? Dit magazine doet verslag
van onze aspiraties op gebied van duurzaamheid, de vernieuwing van Nieuw-West en de
groei van de Amsterdam Metropool.

de Zwijger, opende in Nieuw-West New Metropolis, dependance van zijn debatcentrum aan
het IJ.
Enkele recente vastgoedprojecten van Stad
genoot krijgen een nadere inspectie. De Drecht
in Zuid-Oost, waar een enorm zonnedak wordt
aangelegd. Wat levert het de bewoners op? De
vrijwel afgeronde vernieuwingsoperatie van de
Goeman Borgesiusbuurt wordt in het zonnetje
gezet. Stadgenoot is trots op wat hier is gepresteerd. En we staan stil bij de ontwikkeling van
Oostenburg. Stadgenoot wil een rustige, maar
tegelijkertijd stedelijke wijk aan de binnenstad
toevoegen.

Bestuurder Marien de Langen wordt geïnterviewd over zijn ambities. Hij wil een serieuze
bijdrage leveren aan de opgave van de Metropoolregio de komende twintig jaar zeker een
kwart miljoen nieuwe huizen bij te bouwen, in
gemengde steden met betaalbare woningen.
Maar de stad moet ook worden verduurzaamd.
Er ligt een Klimaatakkoord. We moeten van
het gas af en overschakelen op een circulaire
economie. Corporaties zitten in een lastige
financiële positie. Wonen moet ook betaalbaar
blijven. Onze huurders eisen betere kansen op
de woningmarkt voor hun kinderen. Hoe maken
we vervolgens de juiste afwegingen?

En hoe pakt het in de praktijk allemaal uit, dat
wonen in Amsterdam? Een kijkje achter de
voordeur van onze doelgroep: bij een verpleegkundige, een leerkracht en een vakman die bij
Stadgenoot werkt.
Dat en meer presenteren wij in een nieuw jasje.
Stadgenoot bestaat tien jaar. Dat hebben we
aangegrepen om onze huisstijl een opfrisbeurt
te geven. We zijn weer helemaal van deze tijd.
Ook hebben we stadgenoot.nl op de schop
genomen. Onze website is compleet vernieuwd
om onze huurders het leven zo makkelijk
mogelijk te maken. De klant staat centraal bij
Stadgenoot. Dat was zo bij de oprichting in
2008. Dat is zo anno nu. En dat blijft zo, zolang
Stadgenoot bestaat.

We zoomen in op Nieuw-West. Drie columnisten
kijken naar de volkshuisvesting in het stadsdeel
met de meeste inwoners van Amsterdam.
Mourad Taimounti, fractievoorzitter van Denk
in de Amsterdamse gemeenteraad, is er
geboren en getogen. Ook Suzanna Jansen is
er opgegroeid. Ze schreef het boek ‘Ondanks
de Zwaartekracht’, dat zich afspeelt tegen
het decor van het stadsdeel in de jaren dertig.
Egbert Fransen, directeur van Pakhuis

Pim de Ruiter
Manager Communicatie
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‘Extra lenen of
minder heffingen
betalen’

Kan Stadgenoot structureel groeien en tegelijkertijd de
bestaande voorraad versneld verduurzamen? “Dat lukt
alleen als we meer mogen lenen of minder heffingen hoeven
te betalen”, zo legt bestuurder Marien de Langen uit.
Een interview.

‘vergeten plekken’. Het nieuwe college zou die zoektocht wat mij
betreft wat serieuzer mogen nemen. Juist omdat zij de hoofdgroenstructuur wil behouden, is het belangrijk overal in de stad te zoeken
naar de aantrekkelijke mogelijkheden voor verdichting en uitbreiding.”

Stadgenoot wil de komende jaren sociale huurwoningen bijbouwen.
“We hebben absoluut niet de filosofie koste wat het kost te willen
groeien, maar in Amsterdam moeten mensen ontzettend lang op
een sociale huurwoning wachten. Een wachttijd van meer dan
veertien jaar is te bizar voor woorden. Niet alleen wij, alle corporaties moeten zich het snot voor de ogen werken om de sociale
woningvoorraad te laten groeien. Stadgenoot is vervolgens bereid
een deel van die groei voor haar rekening te nemen.”

Waarom hebben corporaties dat niet eerder gedaan?
“Het herkennen van die plekken vraagt van een corporatie een wat
andere opstelling. Wij zijn vaak alleen bezig met onze complexen,
niet met buurten. Om de kansen te zien van kleine toevoegingen of
creatieve vormen van verdichting, spannende woningbouw bovenop
bestaande gebouwen bijvoorbeeld, moet meer stedenbouwkundig
worden gedacht.”

Het nieuwe stadsbestuur kiest de komende bestuursperiode voor
een toename met 2.500 sociale huurwoningen per jaar; dertig
procent van de totale woningproductie. Is dat voldoende?
“Het gaat niet zo zeer om dertig of veertig procent. Het is wel
belangrijk dat bij de groei van de stad de sociale woningvoorraad
ook toeneemt. Het inkomen van onze bevolking is zodanig, dat
bijna vijftig procent zich niet zelfstandig kan redden op onze
woningmarkt. Corporaties moeten die mensen een passende
woning bieden voor zolang als nodig. Dat lukt alleen als we kunnen
bijbouwen.”

Kan betere samenwerking met ontwikkelaars uitzicht bieden op
nieuwe bouwlocaties?
“Perspectief biedt ook de samenwerking met marktpartijen met
eigen grondposities. Wij hebben met VORM de afspraak gemaakt
de sociale huurwoningen in het nieuwbouwproject Fibonacci in
Amsterdam-Oost af te nemen, maar ik verwacht toch het meeste
effect van bouwen op eigen erf.”

Welke ambitie heeft Stadgenoot?
“Voor de korte termijn is Stadgenoot één van de Amsterdamse
corporaties met de hoogste sociale nieuwbouwproductie. Inclusief
sloop/nieuwbouw, verwachten wij de komende vier jaar 1.600 tot
2.000 nieuwe woningen te bouwen.”

Kan het zoekgebied niet groter gemaakt?
“Wij onderzoeken daarnaast de mogelijkheden buiten de gemeentegrens te bouwen, maar oude tijden herleven niet. Stadgenoot
gaat zich niet groots en meeslepend manifesteren in Almere of in
Zaanstad aan de oever van het Noordzeekanaal. Evenmin gaan we
de concurrentiestrijd aan met onze collega’s. Er zijn plekken in de
Metropoolregio, bijvoorbeeld in Weesp, waar de ambities van de
aldaar aanwezige corporatie beperkt zijn, maar waar wel behoefte
bestaat aan uitbreiding van de sociale woningvoorraad. Wellicht
kunnen we daar in goed overleg met de collega’s van Ymere een rol
vervullen.”

Woningbouw is sterk afhankelijk van de beschikbaarheid van
voldoende locaties. Hoe lost Stadgenoot dat op?
“We kunnen ons doel langs verschillende wegen realiseren. Allereerst willen we meer woningen op eigen erf bouwen. Als we met
een stofkam door de stad gaan, dan blijken zich in Nieuw-West, in
Noord, eigenlijk overal in de stad locaties te bevinden waar nog
nooit aan is gedacht, maar waar plek is voor woningtoevoeging.
Soms is er plek voor dertig appartementen; in een ander geval voor
tien of twaalf woningen. De gemeente is veelal bezig met grote
uitbreidingslocaties, ook wij zijn bereid op gemeentegrond nieuwbouw te realiseren, maar ik verwacht eigenlijk meer van al die
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Voor die nieuwbouwproductie beschikt Stadgenoot over
voldoende investeringsruimte?
“De komende vier jaar hebben we de financiële mogelijkheden
om die 2.000 woningen te bouwen. De sterke stijging van de
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bouwkosten doet ons pijn, maar we kunnen die woningen realiseren. Maar ook na 2022 willen we jaarlijks minstens vierhonderd
woningen bijbouwen, maar dat lukt ons – en dat geldt ook voor de
collega’s overigens – alleen als wij letterlijk meer middelen tot onze
beschikking krijgen. Gebeurt dat niet, dan blijft de groei van de
woningvoorraad steken in goede bedoelingen.”

nieuwe buitenschil. Die zogeheten ‘theemuts-aanpak’ is peperduur,
maar we kunnen wel stap voor stap de juiste dingen doen. Bij
mutatie vervangen wij structureel het gastoestel door een inductiekookplaat. Als vervanging van cv-installaties nodig is, dan stellen
we ons eerst de vraag of stadswarmte voorhanden is. En bij een
grondiger aanpak van complexen wordt altijd nagedacht of gasloosheid al tot de mogelijkheden behoort. De laatste tijd hebben we
het niet meer zo vaak over labelstappen, maar Stadgenoot is best al
vergevorderd. Gemiddeld hebben onze woningen label C.”

‘Zoek overal in
de stad naar
mogelijkheden
voor verdichting
en uitbreiding’

Andere corporaties trekken meer leningen aan. Kan Stadgenoot
zich niet dieper in de schulden steken?
“We zouden best wat meer schulden op ons kunnen nemen. Dat
is zowel maatschappelijk, gelet op de opgave, als zakelijk, gelet op
de waarde van ons bezit, heel verantwoord. Maar het Waarborgfonds is streng en biedt daarvoor niet de ruimte. We hebben met
hen de afspraak eerst schulden uit het verleden af te lossen. Tot die
tijd mogen we geen extra geborgde leningen afsluiten. We houden
ons keurig aan die afspraak. Binnen twee of drie jaar zal een
zodanig evenwicht zijn bereikt, dat de leencapaciteit weer mag
groeien. Maar de samenleving roept nu om extra woningbouw.
Kredietbeoordelaar S&P neemt jaarlijks onze financiële positie in
ogenschouw. Zij zien dat de afgelopen drie jaar de waarde van onze
woningportefeuille enorm is toegenomen, maar dat heeft geen
effect op de opstelling van het Waarborgfonds.”

Krijgen de daken van Stadgenoot nog zonnepanelen?
“Ook daar willen we tot 2020 belangrijke stappen zetten. Dat doen
we niet zelf, maar mogelijk via de oprichting van een zogeheten
esco. Een energieservicebedrijf mag de komende jaren circa vijftigduizend panelen op zevenduizend van onze daken plaatsen.”
Kan sloop/nieuwbouw niet beide doelen dienen? Verouderde
portieketageflats woningen vervangen door energieneutrale
nieuwbouw. En tegelijk verdichten om meer mensen een plek
in de stad te bieden.
“Het is onverstandig in Nieuw-West via sloop/nieuwbouw woningen
naar binnen te prakken. Wel kunnen we nadenken over logische
plekken voor vernieuwing. Stadgenoot heeft nog een opgave in het
extensief bewoonde Slotermeer. De bewoners hebben we al lang
geleden nieuwbouw beloofd. Daar kan vernieuwing en verdichting
wellicht samengaan. Ook moeten wij bij de vernieuwing van
buurten de ontwikkeling van de volgende generatie omarmen. Er
wonen in Nieuw-West veel jongeren die geen woning kunnen
vinden, daarom hebben wij een project bedacht om in co-creatie
nieuwe jongerenhuisvesting te realiseren.”

‘Een wachttijd
van meer dan
veertien jaar
is te bizar voor
woorden’

Stadgenoot realiseert toch mooie grondopbrengsten op Oostenburg.
“De Woningwet verbiedt corporaties zich bezig te houden met
grondexploitatie. Oostenburg is een aankoop uit het verleden.
Achteraf kunnen we vaststellen dat de koop van het Oostenburgereiland goed uitpakt. Ontwikkelaars zijn bereid een mooie prijs te
betalen. De baten komen via een dochteronderneming ten goede
aan onze volkshuisvestelijke doelen, zo hebben we dat ook met
onze Raad van Commissarissen afgesproken. De opbrengst wordt
gebruikt om middenhuurwoningen te bouwen. Daarmee kunnen we
een belangrijke bijdrage leveren aan de doorstroming in de stad.”
Amsterdam wil de groene koploper van Europa worden. Over ruim
twintig jaar moet de stad aardgasvrij zijn. Wat heeft prioriteit?
“Als ik het aan onze huurders vraag, dan hechten zij het meeste
belang aan kwaliteit en beschikbaarheid. Hun kinderen moeten een
woning kunnen vinden. Op de derde plaats staat betaalbaarheid.
Corporaties hebben de afgelopen jaren de huurverhogingen beperkt.
In 2017 hebben we slechts 20 ontruimingen gehad vanwege huur
achterstand, dus dat lijkt niet de grootste zorg. Pas op de vierde
plaats staat duurzaamheid.”

De kosten van voldoende nieuwbouw en versnelde verduurzaming
zijn hoog. Dat lukt dus niet zonder extra financiële armslag. Wat is
daarvoor nodig?
“Het Waarborgfonds, de Autoriteit Wonen, de minister; iedereen
zal de komende tijd moeten nadenken over het verruimen van
de investeringskracht in overdrukgebieden als de Metropoolregio
Amsterdam.”
Wat staat minister Ollongren te doen?
“Zij weet dat in Nederland een miljoen nieuwe huizen moet worden
gebouwd. Het kabinet wil ook het energiegebruik van woningen
drastisch verminderen. Dan zal de mismatch tussen opgave en
middelen moeten worden rechtgetrokken. Ze heeft dit voorjaar
– bij de presentatie van ‘De Staat van de Volkshuisvesting’ – het
probleem van onvoldoende investeringscapaciteit in onder meer
onze regio benoemd. Dat is een eerste begin. Uiteindelijk zullen
corporaties de ruimte moeten krijgen meer geld te lenen. Uit
breiding van de leningenportefeuille moet natuurlijk wel op een
verantwoorde manier gebeuren. Ook ik wil niet terug naar de tijd
van torenhoge schulden, maar waar een wil is, is een weg. Of het
kan door de heffingen die we moeten betalen te verminderen. De
Verhuurderheffing pakt ontzettend nadelig uit. Met het stijgen van
de waarde van ons bezit, groeit de aanslag. Dat effect kan worden
weggenomen door een andere grondslag te gebruiken.”

‘Uiteindelijk zullen
corporaties de
ruimte moeten
krijgen meer geld
te lenen’

Wat mag van Stadgenoot op gebied van duurzaamheid worden
verwacht? Waar ligt de grens?
“De samenleving maakt uit empathie met de door aardbevingen
getroffen Groningers de omslag naar een gasloze samenleving. We
kunnen en willen ons niet onttrekken aan de plicht een bijdrage te
leveren aan de energietransitie. De grens ligt wat mij betreft bij de
voordeur. Het realiseren van een CO2-neutrale energievoorziening
is een zaak van de Rijksoverheid. Achter de voordeur zijn wij aan de
beurt. De kosten van de energietransitie worden sterk bepaald door
de te kiezen aanpak. Als we het al zouden willen, dan zijn we
financieel niet in staat onze woningvoorraad te voorzien van een
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Meer levendigheid
in Geuzenveld
In de omgeving van het Lambertus Zijlplein in Geuzenveld is de stedelijke
vernieuwing vergevorderd. Stadgenoot heeft het complex Goeman Borgesius
van architect Willem Dudok aangepast aan de eisen van vandaag. Ook is een
grotere diversiteit gerealiseerd.
‘De vader van de verzorgingsstaat’, zo werd
Hendrik Goeman Borgesius (1847–1917)
genoemd. Onder het bewind van deze
liberale minister van Binnenlandse Zaken
kwam de baanbrekende Woningwet van
1901 tot stand. Niet verwonderlijk dat één
van de gebouwen die architect Willem
Dudok in de jaren vijftig van de vorige eeuw
voor Geuzenveld ontwierp, de naam van de
voormalige bewindspersoon meekreeg. Net
zo goed was het niet verbazingwekkend dat
alle 128 woningen in het gebouw, vernoemd
naar de vader van de verzorgingsstaat, in
het sociale segment werden verhuurd.

De Nieuwe Hendrik

De recente vernieuwing van het complex
betekent niet alleen dat het gebouw in het
hart van Geuzenveld aan de wooneisen van
vandaag is aangepast, de gerenoveerde
Goeman Borgesius kent ook geen honderd
procent sociale huur meer. “We verkopen
één flank met dertig woningen aan particulieren en daar is veel interesse voor,” zegt
Franck Storm, directeur Klant en Woning bij
Stadgenoot. Het deel van ‘de Goeman
Borgesius’ dat als particulier eigendom
verder gaat, is omgedoopt naar ‘De Nieuwe
Hendrik’. “Het middelste deel met zestig
woningen blijft reguliere sociale huur en de
andere flank met nog eens achtendertig
woningen is specifiek bedoeld voor verhuur
aan jongeren met een vijfjaarscontract.”

Op die manier moet meer diversiteit ontstaan in het gebouw en daarmee in de
buurt. Bart Wortman, senior assetmanager
bij Stadgenoot, voegt daar aan toe dat
nieuwe ruimte is gecreëerd voor kunstenaars.

‘Door kunstenaars
de wijk in te halen
ontstaat meer
creativiteit en meer
levendigheid’

geschikt voor de ateliers die Stadgenoot bij
de bovenste woningen heeft gevoegd. Jonge
kunstenaars met een Friendscontract
delen een woning met een atelier dat zich
daarboven bevindt. “Door kunstenaars de
wijk in te halen, hopen we dat er wat meer
creativiteit en levendigheid in de buurt
ontstaat.” Met dezelfde gedachte heeft
Stadgenoot op enkele hoeken van het
complex, in de geest van Dudok, enkele
woon-werkwoningen toegevoegd in een
kraakwitte bebouwing met veel glas, waardoor het woongebouw een meer directe
relatie met de straat krijgt. En ook nog een
extra doelgroep kan huisvesten. De nieuwbouw is geschikt voor kleine zelfstandigen,
die aan huis willen werken.

Duurzaam renoveren
“De bovenste laag van het gebouw was
door Dudok bedoeld als gemeenschappelijke waszolder, waarschijnlijk om te voor
komen dat de was aan de balkons van de
individuele woningen in het zicht van
voorbijgangers zou komen te hangen. In de
afgelopen jaren was die verdieping ver
worden tot een slecht beheersbare plek. We
hebben de renovatie aangegrepen om daar
verandering in te brengen.”
De hoogte van die bovenste verdieping was
onvoldoende voor woonruimte, maar wel
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Met de oplevering van De Nieuwe Hendrik
is de stedelijke vernieuwing in het hart van
Geuzenveld zo goed als afgerond. “We
moeten alleen in de Nolensstraat nog een
besluit nemen over de toekomst van een
paar woonblokken”, aldus Storm. Het is
waarschijnlijk niet mogelijk deze panden
te behouden. Helaas. In de Dudokbuurt en
Bakemabuurt was renovatie wel het uitgangspunt. Dat heeft te maken met een
nieuwe kijk op stedelijke vernieuwing sinds
de economische crisis. Waar voor de crisis
grootschalige vernieuwing van de naoorlogse wijk het uitgangspunt was, is Stadgenoot

11

voor Amsterdam

Nieuwe uitdagingen
in Nieuw-West
Egbert Fransen

daar steeds meer op teruggekomen.
Behoud en ingrijpende renovatie zijn het
uitgangspunt, voor sloop moeten zwaar
wegende redenen bestaan. De nadruk op
behoud is een herwaardering van de jaren
vijftig architectuur in de Westelijke Tuin
steden. Dat blijkt ook uit de enkele voorbeelden van sloop/nieuwbouw in dit deel
van Geuzenveld. “Dat hebben we gedaan
om de diversiteit van het woningaanbod
te vergroten, waar naast sociale huur ook
middeldure huur- en koopwoningen zijn,
maar de vormgeving van de nieuwbouw
past in de bestaande buurt.”
Voor zowel de gerenoveerde als nieuwe
sociale huurwoningen geldt dat zeventig
procent een lage huur onder de eerste
aftoppingsgrens heeft, aldus de directeur
Klant en Wonen van Stadgenoot. “Dat
hebben we zo in ons beleid vastgelegd.”
En dat voor woningen die sterk verbeterd
zijn. Zo zijn de plattegronden aangepast
door de badkamer groter te maken en de
keuken bij de woonkamer te trekken.
Bovendien zijn de naoorlogse woningen
veel beter geïsoleerd, zijn ze aangesloten
op stadsverwarming en hebben de appartementen energielabel A, een aanzienlijke
verbetering waardoor de appartementen
veel energiezuiniger zijn dan voorheen.

‘Ouderen kunnen
hier blijven wonen
als zij minder
goed ter been zijn’
Daarnaast is het deel van de Goeman
Borgesius waar de reguliere sociale huur
woningen zich bevinden met een lift
toegankelijk gemaakt. “Het lijkt alsof die lift
altijd al in het gebouw gezeten heeft, maar
het was een behoorlijke puzzel. Voor de
bouw van de entree en de liftschacht
hebben we een aantal kleine woningen
moeten opgeven. Daar staat tegenover dat
we ook enkele ruimere appartementen voor
grote gezinnen hebben kunnen maken, die
voor de renovatie in een driekamerappartement woonden. Door het inpassen van de
lift in het bestaande gebouw hebben we
de kwaliteit van zo’n zestig woningen sterk
verbeterd, omdat die in één keer levensloopbestendig zijn geworden. Ouderen
kunnen hier blijven wonen als zij minder
goed ter been zijn.”

Meer levendigheid

Wie in de Dudokbuurt en naastgelegen
Bakemabuurt loopt, ziet dat de transformatie van een groot deel van Geuzenveld
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haar voltooiing nadert. Tot tevredenheid
van Storm: “Het is hier heerlijk ontspannen
wonen in het groen.” Toch kan het gebied
naast die ontspanning ook nog wel wat
meer levendigheid gebruiken. “We zijn met
de gemeente in overleg over vernieuwing
van het Lambertus Zijlplein, het wijkwinkelcentrum in dit deel van de stad”, zegt
Wortman, “De bewoners kunnen op het
Zijlplein goed terecht voor de dagelijkse
boodschappen, maar het plein zelf is
relatief groot en leeg. Wij denken dat het
wat intiemer en aantrekkelijker kan worden
door de toevoeging van een horecapaviljoen
en de bouw van een speels element.
Denk aan een fontein zoals op het Mercatorplein.”
Wortman ziet graag dat er wat meer voorzieningen komen, of beter: dat het voor
zieningenniveau meebeweegt met de
nieuwe bevolkingssamenstelling in de wijk.
Dat is volgens hem nodig om de vernieuwing van Geuzenveld compleet te maken.
“Door alle renovaties en nieuwbouwprojecten, waarderen bewoners deze buurt steeds
meer, weten we uit onderzoek. Maar wonen
is meer dan het eigen huis alleen, de
omgeving moet ook wat te bieden hebben.
Daar gaan we in de komende tijd met alle
betrokken partijen plannen voor maken.”

Al een paar jaar zit het in mijn
hoofd om parallel aan Pakhuis de
Zwijger activiteiten buiten de Ring
te beginnen. De eerste stappen zijn
gezet met de komst van onze eigen
dependance nabij de Sloterplas.
Onder de naam New Metropolis
hebben wij de deuren geopend van
een voormalige horecaruimte aan
de Burgemeester Rendorpstraat in
de wijk Slotermeer. Het is een fijne
ruimte waar we kleine bijeen
komsten willen houden, maar
vooral ook exposities en ontwerp
sessies kunnen organiseren. Het
komende half jaar gebruiken wij om
kwartier te maken, de omgeving en
de dynamiek aldaar te leren
kennen, veel ontmoetingen te

organiseren en gesprekken te
voeren. En vooral te luisteren naar
de verhalen die de mensen uit
de buurt, jong en oud, hebben te
vertellen.
In deze oriëntatiefase werken
we al met tientallen partijen
samen. Allereerst met een aantal
scholen, waarvan het driehonderd
meter verderop gelegen Mundus
College de meest interessante is.
Deze vmbo-school heeft duizend
leerlingen met 64 verschillende
nationaliteiten. Er is heel veel talent,
maar de leerlingen zijn tegelijker
tijd kwetsbaar. Het motto van de
school is ‘Grenzeloos leren’. Niets
is toepasselijker voor Nieuw-West,
het meest diverse stadsdeel van

Amsterdam. De uitdaging is de
school meer te verbinden met
de directe leefomgeving en om
gekeerd.
Samen met het Amsterdam
Museum en tientallen vrouwen
organisaties organiseren we in het
najaar het programma ‘1001
vrouwen’. Een combinatie tussen
het portretteren van in Nieuw-West
wonende en werkzame vrouwen
van alle leeftijden en het activeren
en verbinden van bestaande
vrouwennetwerken. Vanuit het per
spectief van deze vrouwen wordt
naar hun toekomst én de toekomst
van het stadsdeel gekeken.
Want één ding is zeker, de toe
komst van stadsdeel Nieuw-West

is ongewis. Er liggen enorm veel
kansen. Nieuw-West heeft de
potentie het nieuwe centrum van
stad en metropoolregio te worden.
Spannend is hoe het zich de
komende vijf tot vijftien jaar fysiek
en sociaal, zowel wat betreft
woningbouw als bevolking zal ont
wikkelen. Pakhuis de Zwijger gaat
in ieder geval samen met de
mensen uit de buurten en de lokale
organisaties op intensieve wijze
de dialoog over die ontwikkelingen
organiseren.
Egbert Fransen is directeur
Pakhuis de Zwijger en lid van
de Maatschappijraad.

voor Amsterdam

Meer kwetsbare
mensen in gewone
woningen
mensen het precies gaat en zijn er verschillende gradaties van
verward gedrag. Bij een deel van de mensen met verward gedrag
is preventie in de wijk voldoende. Zij kunnen door de reguliere
zorgpartners in de buurt worden opgevangen en daar gaat het er
vooral om die mensen samen met een sociaal netwerk van buren,
bekenden en familie in de gaten te houden.”

Het aantal stadsbewoners dat verward gedrag vertoont wordt als
een groeiend probleem ervaren. Op zoek naar oorzaken, een
effectieve aanpak en de rol van de corporatie bij huisvesting en
overlastsignalering.
Het was de moord op oud-minister Els Borst ruim vier jaar geleden,
die de aandacht voor mensen met verward gedrag op de agenda
heeft gezet. Een man in verwarde toestand bracht de voormalige
bewindsvrouw om het leven. Hij noemde zijn daad ‘een goddelijke
opdracht’. “De politie heeft sindsdien meermaals aangegeven te
vaak bezig te zijn met mensen die verward gedrag vertonen. Het
gaat dan veelal om mensen die zorg nodig hebben, terwijl de politie
zich toch vooral met onze veiligheid bezig moet houden”, zegt Onno
Hoes, waarnemend burgemeester van de gemeente Haarlemmermeer en voorzitter van het landelijke Schakelteam Personen met
Verward Gedrag. Dit team moet gemeenten ertoe aanzetten voor
oktober 2018 een passende aanpak voor mensen met Verward
Gedrag te hebben. “De gemeenten, van Valkenswaard tot Amsterdam, hebben daarbij de regie, want gemeenten zijn als enige partij
op alle terreinen betrokken, zowel op het vlak van veiligheid als op
dat van zorg en welzijn.”

Maureen van Eijk

‘Onze inzet is zo snel
mogelijk hulp bieden en
de overlast voor de
omgeving beperken’
Voor een ander deel van de doelgroep die ook onder de noemer
mensen met verward gedrag valt, is de maatschappelijke impact
groter. “In de afgelopen jaren hebben we beter in beeld gekregen
om wie het in Amsterdam gaat en wij denken dat het vooral een
kleine groep is die met regelmaat voor overlast zorgt. Hierbij is naast
zorg en hulp op maatschappelijke gebieden zoals wonen, inkomen
en participatie ook een rol voor de politie weggelegd indien mensen
een gevaar voor zichzelf of anderen vormen. Het maakt het extra
lastig dat dit vaak mensen met meerdere problemen zijn, zoals een
combinatie van een psychiatrische aandoening en verslaving, die
ook nog eens geen hulp accepteren. De aanpak in Amsterdam richt
zich meer op mensen die overlast geven. Onze inzet is zo snel

Veiligheid én zorg
De aanpak van mensen met verward gedrag is niet van gisteren.
“Maar het aansluiten van verschillende werkwijzen van alle partijen
die betrokken zijn, van politie en justitie tot de GGD en GGZ en
corporaties, vraagt voortdurende aandacht”, zegt Maureen van Eijk,
sinds enkele maanden de Amsterdamse regisseur Aanpak Personen
met Verward gedrag. “Het ingewikkelde aan dit probleem is dat
het heel moeilijk kwantificeerbaar is. Zo is niet bekend om hoeveel
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Hoe woont?

Woningcorporaties hebben op diverse vlakken een rol als het gaat
om kwetsbare stadsbewoners die mogelijk verward gedrag gaan
vertonen. “Corporaties zijn natuurlijk een belangrijke partij.
Medewerkers kennen hun huurders als het goed is al lang en zij
komen vaak als eerste situaties tegen die aanleiding zijn om actie te
ondernemen. Of het nu om eenzaamheid, schulden of psychische
problemen gaat”, zo verklaart Hoes. “Voor corporaties is het daarom
van groot belang dat het netwerk van instanties in de wijk goed
functioneert, want als iets gesignaleerd wordt dat een risico voor de
huurder of de omgeving vormt, dan moet dat door anderen wel
worden opgepakt.”

mogelijk tijdige hulp bieden en de overlast voor de omgeving
beperken”, aldus Van Eijk. Een directe, persoonlijke aanpak is
overigens ook iets wat door het landelijke schakelteam wordt
bepleit.
Mensen met verward gedrag mogen dan als een maatschappelijk
probleem gezien worden, maar is het probleem de laatste tijd
daadwerkelijke groter geworden?
Het is een moeilijk te beantwoorden vraag. Onder meer omdat het
aantal mensen dat verward gedrag vertoont niet als zodanig wordt
bijgehouden en kwantitatieve informatie ontbreekt. “Het is daarnaast ook nog eens zo dat er de afgelopen jaren juist meer geld
naar de GGZ is gegaan”, zo zegt Van Eijk. Zij geeft aan dat rehabilitatie, herstel en participatie steeds meer de kernbegrippen in de
zorg voor mensen met ernstige psychische aandoeningen geworden
zijn. Dat betekent dat meer kwetsbare mensen in gewone woningen
wonen.

Signaleringsfunctie
Naast een signaleringsfunctie hebben corporaties een rol bij het
huisvesten van kwetsbare mensen. “Of het nu gaat om mensen die
uit detentie of uit een GGZ-instelling terugkeren in de maatschappij,
corporaties helpen bij die reïntegratie. In Haarlemmermeer kom ik
daarvan als burgemeester ook mooie voorbeelden tegen, zoals
instellingen voor begeleid wonen. Maar ik moet ook constateren dat
de doorstroming naar een eigen zelfstandige woning nogal eens
lastig blijkt te zijn”, aldus Hoes.

Minder tolerant
Maar dat is niet het enige, zegt Hoes: “Onze samenleving wordt
steeds ingewikkelder, onder invloed van verdergaande digitalisering. Niet iedereen kan die ontwikkelingen bijbenen.” Volgens Van
Eijk zijn we ook minder tolerant geworden als het om mensen gaat
die zich anders gedragen. “Vroeger had je de dorpsgek waarvan je
wist dat die zich vreemd gedroeg, tegenwoordig vinden we iedere
vorm van afwijkend gedrag reden om instanties in te schakelen. De
acceptatie van mensen die zich op een andere manier uiten, kan
best wat beter. Maar daarmee bedoel ik natuurlijk niet situaties waarbij mensen een gevaar voor zichzelf of anderen vormen.”

Onno Hoes

‘Doorstroming naar een
eigen zelfstandige
woning blijkt nogal eens
lastig te zijn’

Volgens Hoes en Van Eijk spelen dus verschillende factoren een rol:
niet iedereen kan mee in de snelle moderne samenleving, het aantal
potentieel verwarde mensen in stadswijken neemt om verschillende
redenen toe en de acceptatie van afwijkend gedrag wordt minder.
Daar voegen zij aan toe dat betrokken instanties beter moeten
samenwerken om de nodige zorg te bieden en overlast te beperken.
“Het is van belang dat alle organisaties op één schaalniveau opereren,
zodat een sterk vangnet ontstaat waar verschillende partijen elkaar
kennen en gericht kunnen handelen”, aldus Hoes.

Van Eijk meent dat de corporaties in Amsterdam al heel veel doen.
“Dertig procent van de vrijkomende sociale huurwoningen wordt
toegewezen aan zogenoemde kwetsbare huishoudens. Dit betreft
bijvoorbeeld mensen met chronische psychiatrische aandoeningen,
maar ook statushouders en mensen in een rolstoel. Voor wie, om
wat voor reden dan ook, in een onzekere situatie verkeert, is het voor
rust en herstel essentieel over een woning te kunnen beschikken.”

Extramuralisering
Corporaties moeten steeds meer zogeheten kwetsbare
groepen huisvesten; het gaat om mensen die voorheen in een
instelling waren gehuisvest. Dit is een gevolg van de
extramuralisering van de zorg. Nu is het zaak het zorgaanbod
goed te regelen. Ook moeten woonvormen worden bedacht
die beter aansluiten op de behoefte. Steeds meer corporaties gaan
uit van inclusief wonen. Van een mix van bewoners, waarbij de
meer krachtige bewoners in één gebouw wonen met mensen die
wat meer aandacht goed kunnen gebruiken.
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Naam:
Leeftijd:
Beroep:
Woont:

Thom Spruijt
26 jaar
Intensive Care verpleegkundige (in opleiding) bij het AMC
Amsterdam-Oost

Ervaring woning en omgeving: “We wilden graag binnen de ring wonen,
we houden beide van het stadse leven. Om die reden was een buitenruimte
geen noodzaak, want er zijn genoeg parken en cafés met terrassen in de
omgeving. Wel wilden we graag een aparte slaapkamer.”

Wooncarrière tot nu toe: “Tot voor kort woonde ik samen met een paar
huisgenoten in de Baarsjes, sinds een paar maanden woon ik samen met
mijn vriendin in de Indische Buurt. We huren een tweekamerwoning van
45 m2 voor 1.100 euro inclusief gas, water en licht en een dakterras van
35 m2. Wij vinden dat we geluk gehad hebben, want we wilden samen niet
meer dan 1.250 euro per maand uitgeven.”

Toekomstige wooncarrière: “Mijn vriendin en ik willen over een paar jaar
misschien naar het buitenland. Of we daarna weer terugkomen naar
Amsterdam, als we bijvoorbeeld ook kinderen willen, dat weten we nog
niet. De huizenprijzen zijn nu al zo hoog dat het moeilijk zal worden een
grotere woning te kopen.”
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Naam:
Leeftijd:
Beroep:
Woont:

Esmaralda Roefs
26 jaar
leerkracht Bos en Lommerschool, Amsterdam Nieuw-West
Amsterdam Nieuw-West

Ervaring woning en omgeving: “We zitten nu in een huurwoning met een
balkon op het zuiden en hebben een prachtig uitzicht. Mijn vriend en ik
zijn heel blij dat we eindelijk iets gevonden hebben. Voor de huur en
servicekosten zijn we samen per maand 890 euro kwijt. Dat is een bedrag
dat we samen goed op kunnen brengen.”

Wooncarrière tot nu toe: “Ik kom uit Bovenkarspel, bij Enkhuizen, en heb
de pabo gedaan in Amsterdam. Tot het laatste jaar van mijn opleiding
woonde ik nog thuis en reisde ik op en neer. Mijn ouders hebben later een
woning voor mijn zusje en mij gekocht, wat wij huurden. Mijn vriend en ik
waren al een paar jaar op zoek om samen te wonen, maar we kwamen er
niet tussen.”

Toekomstige wooncarrière: “Mijn vriend en ik willen uiteindelijk toch het
liefste in Amsterdam, en anders in Haarlem, een woning kopen. Of dat
gaat lukken, weten we nog niet. En misschien zullen we een paar jaar
langer moeten wachten, maar ik verwacht niet dat we tien jaar in onze
huidige woning zullen blijven. Het is voor ons een tussenfase.”
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Naam:
Leeftijd:
Beroep:
Woont:

Mustapha Amghar
41 jaar
servicemonteur (opzichter/leermeester) bij Stadgenoot
Amsterdam-Oost

Ervaring woning en omgeving: “Tuinwijck is een heerlijke buurt. Het ligt
centraal, het is kindvriendelijk en we hebben goed contact met de buren.
We hebben in de straat ieder jaar een barbecue en we spreken elkaar
regelmatig over de mogelijke sloopplannen van Ymere die al jaren boven
ons hoofd hangen.”

Wooncarrière tot nu toe: “Mijn vrouw en mijn drie kinderen wonen in
Tuinwijck in Oost, vlakbij het Muiderpoortstation. Fatima en ik woonden
eerst een tijd heel klein, in dezelfde straat. We hadden geluk dat we 14
jaar geleden, toen onze oudste zoon op komst was, huizenruil konden
doen. Nu huren we een bovenwoning van Ymere van 156 m2 tegen een
huur van 836 euro per maand.”

Toekomstige wooncarrière: “Wij willen hier niet meer weg. We zouden
onze woning graag van Ymere kopen als die mogelijkheid zich voordoet
en als de prijs redelijk is. De tekeningen liggen al klaar om de indeling van
het huis compleet te veranderen. We willen ook de zolder uitbouwen,
want nu kunnen we te weinig met de bovenste ruimte in het huis.”
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Aardgasvrij

Amsterdam wil versneld afscheid nemen van aardgas. Over ruim
twintig jaar moet heel Amsterdam aardgasvrij zijn. Die omschake
ling vraagt niet alleen aanpassing van de bestaande woningvoor
raad, maar ook forse investeringen in alternatieve energiebronnen.
En er is meer; de stad moet klimaatbestendig worden gemaakt

panelen, warmtepompen en nieuwe apparatuur in de woningen
zelf. Of de vraag of in een specifieke wijk voor all electric of voor
aansluiting op het warmtenet moet worden gekozen. Ondergronds
en in de woningen zijn ingrijpende aanpassingen nodig. Daarom
combineren we dit bij voorkeur met ander werk, zoals renovaties.”

Het is niet meer de vraag óf we de gebouwde omgeving duurzamer
maken, maar hoe we dat gaan doen. “Nederland heeft zich gecommitteerd aan de Parijsakkoorden en daarmee met een flinke
CO2-reductie,” zegt Koen van Gulik, van het City Deal-programma
Amsterdam Aardgasvrij 2050. “We zijn jarenlang afhankelijk geweest
van aardgas en hebben daar onze infrastructuur op ingericht. Maar
vanwege onze duurzaamheidsambitie, commitment aan ‘Parijs’ en
het politieke besef dat we de aardbevingen in Groningen niet kunnen
negeren, zijn we dringend op zoek naar alternatieven. De urgentie is
er heel duidelijk. Ook omdat we niet afhankelijk willen worden van
importgas en steeds meer mensen beseffen dat we zo veel mogelijk
af moeten van het gebruik van fossiele brandstoffen.”

Alle betrokken partijen in het City Deal-programma – warmte
bedrijven, woningcorporaties, netbeheerders en de gemeente –
streven naar een keuze voor één haalbaar alternatief voor aardgas
per wijk, in overleg met de buurten. “In de ene wijk ligt aansluiting
op een warmtenet dat al in de omgeving ligt voor de hand, in een
ander geval is dat veel ingewikkelder en duurder. Maar bewoners
moeten de oplossing ook zien zitten.” Het zal nog heel wat inspanning
kosten voordat alle inwoners van een wijk het eens zijn over dezelfde
oplossing voor hun buurt. Bovendien is het de vraag of het volgen
van renovaties in de stad snel genoeg gaat om de duurzaamheids
ambities te halen.

Goede voorbeelden

‘Het is belangrijk dat
we een begin maken met
het ingrijpend
verduurzamen van de
woningvoorraad in
de stad’

De stad zet nu vooral in op goede voorbeelden. “We willen beginnen
met die wijken van het aardgasvrij af te halen waar, in overleg met
bewoners, de beste kansen zich voordoen.” Het gaat dan om
het stimuleren en faciliteren van initiatieven die uit bewoners zelf
komen, zoals bijvoorbeeld in de Watergraafsmeer het geval is, en
om wijken waar het aantal vastgoedeigenaren overzichtelijk is. De
kans is aanzienlijk dat de Van der Pekbuurt in Noord, waar woningcorporatie Ymere veel bezit heeft, als eerste oudere, bestaande
Amsterdamse wijk van het aardgas af gaat.
Naast het beperkte aantal vastgoedeigenaren, speelt mee dat het
grootste deel van de Van der Pekbuurt nog gerenoveerd moet
worden, een uitgelezen kans voor de energietransitie in die buurt.
Als op afzienbare termijn de eerste aardgasvrije – oudere bestaande – wijken in de stad te vinden zijn, dan kunnen die als voorbeeld
dienen voor de rest van de stad. “Dan kan iedereen zien wat het
kost en vooral wat het oplevert. Het is belangrijk dat we kunnen
laten zien dat we een begin gemaakt hebben met het ingrijpend
verduurzamen van de woningvoorraad in de stad”, aldus Van Gulik.

Amsterdam heeft, enkele jaren geleden al, de ambitie uitgesproken
in 2050 nergens in de stad nog een werkende aardgasaansluiting
te hebben. De nieuwe Amsterdamse coalitie mikt zelfs op 2040.
Een enorme uitdaging gezien het feit dat een groot deel van de
bestaande woningen van voor het jaar 2000 volledig ingericht is op
het goedkope aardgas voor verwarming, koken en warm water. Voor
nieuwbouwwoningen geldt al langere tijd aardgasloosheid als
uitgangspunt, behalve als er zwaarwegende redenen zijn om die wel
op aardgas aan te sluiten. Landelijk is de aansluitplicht inmiddels
komen te vervallen.

Afstemmen belangen
Niet alleen in de Van der Pekbuurt wordt steeds nadrukkelijker
voorgesorteerd op een aardgasloze toekomst. Het geldt ook voor
een ander deel van Noord, de Banne Noord, waar Stadgenoot een
van de betrokken partijen is, zegt Jonna Zwetsloot, projectleider
duurzaamheid bij Stadgenoot. “In de Banne moet op het gebied van
infrastructuur en openbare ruimte veel gebeuren. We zijn nu samen
met de andere stakeholders in de wijk aan het kijken of we dit aan
kunnen grijpen de woningen aardgasvrij te maken.” Zo ver is het
nog niet, want ook hier is het volgens Zwetsloot zoeken naar de
beste oplossing, het afstemmen van verschillende belangen, onder
meer van particuliere eigenaren, waarbij de vraag wie de rekening
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Complexe operatie
Het vernieuwen van de energie-infrastructuur is volgens Van Gulik
niet alleen een grote, maar ook een zeer complexe operatie. “Denk
alleen al aan de extra vraag naar elektriciteit en wat dat betekent
voor de capaciteit van het elektriciteitsnet, de behoefte aan zonne-
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betaalt wederom speelt. “Ongeacht het alternatief dat uiteindelijk
gekozen wordt, voor ons is het uitgangspunt dat onze huurders er
in hun totale woonlasten niet op achteruit mogen gaan. Liever zelfs
dat het hen ook financieel iets oplevert.”

Serieuze slag
Dat is ook het geval bij de investeringen die Stadgenoot doet in
nieuwe zonnepanelen. “Dit jaar voorzien we bijna duizend woningen
van zonnepanelen en voor begin volgend jaar staan er nog eens
vijfhonderd in de voorlopige planning. De bewoners gaan er
financieel altijd iets op vooruit. Het betekent ook dat we van een
capaciteit van 0,6 megawattpiek eind 2017 naar 3 megawattpiek
begin 2019 gaan. Wij hebben, net als andere woningcorporaties in
de stad, nog veel daken waar zonnepanelen op kunnen komen,
maar we maken nu wel een serieuze slag.” En dan rekent de projectleider duurzaamheid nog buiten de mogelijke komst van een
energieservicebedrijf ofwel esco die in zonnepanelen op daken van
Stadgenoot investeert, zonder dat het de corporatie geld kost of
oplevert, maar waarmee de betrokken huurders gegarandeerd
goedkoper uit zijn dan voorheen. “Uiteindelijk werken we toe naar
een CO2-neutrale vastgoedportefeuille in 2050.”
Dat de stad een grote opgave heeft als het gaat om het aardgasvrij
maken van woningen en het toevoegen van meer duurzame
energiebronnen is evident. Toch is het naar de mening van Lot
Locher, programmastrateeg bij Amsterdam Rainproof, een initiatief
van Waternet, van belang dat bij het verduurzamen van de woningvoorraad ook het onderdeel klimaatadaptatie aandacht krijgt.
Het gaat dan om het aanpassen van de gebouwde omgeving met

‘Stadgenoot werkt toe
naar een CO2-neutrale
vastgoedportefeuille
in 2050’

Huurmatiging en verduurzamen

het doel schade als gevolg van klimaatverandering – extreem weer
– tegen te gaan. Bijvoorbeeld door het plaatsen van zonnepanelen
te combineren met groen-blauwe daken. “Zonnepanelen en
groen-blauwe daken bijten elkaar niet, beide kunnen heel goed
samengaan.”

Ingewikkeld verhaal
Volgens haar staat dit onderwerp nog niet bij alle vastgoedeigenaren,
waaronder woningcorporaties, goed op het netvlies. “Het is ook best
een ingewikkeld verhaal,” aldus Locher, “want het is van tevoren
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“Onze primaire doelstelling als woningcorporatie is om
te zorgen dat onze doelgroep, mensen met een
bescheiden inkomen, betaalbaar kunnen wonen,” zegt
Gerrit Vreugdenhil, commissaris bij Stadgenoot. “Dat
betekent,” zo vervolgt hij, “dat wij, gezien de verhuur
derheffing en andere belastende maatregelen van het
rijk, ook keuzes moeten maken.” Fors investeren in
duurzaamheid én de huren matigen is daardoor een
behoorlijke uitdaging. “Ik denk overigens wel dat we
voor 2018 een mooie balans hebben gevonden tussen
de huurniveaus op peil houden en investeren in het
verduurzamen van ons vastgoed, maar dat is wel
steeds een uitdaging. Daarbij moeten we ook creatief
zijn door niet alles zelf te willen doen. Samenwerken
met energieservicebedrijven die investeren in her
nieuwbare energie op onze daken, is een vruchtbare
oplossing. Daarnaast denk ik dat we nog stappen
kunnen maken door onze gebouwen nog duurzamer te
maken door meer circulair te bouwen en dus zuiniger
om te gaan met materialen en middelen.”

‘Het loont om
de stad te wapenen tegen
de gevolgen van
klimaatverandering’

Klimaatadaptatie is overigens iets waar Stadgenoot ook mee bezig
is, zegt Zwetsloot. “Wij willen graag een bijdrage leveren aan het
vergroenen van daken. Als een dak groot onderhoud nodig heeft of
vervangen moet worden, dan kijken wij of dat technisch mogelijk is.
Het is bovendien goed voor de leefbaarheid en van belang voor het
tegengaan van schade bij wateroverlast.”

moeilijk in te schatten wat precies de kosten van mogelijke waterschade na hevige regenval zijn. Toch is het alleen al vanuit finan
cieel oogpunt de moeite waard, zeker als wordt bedacht dat enkele
jaren geleden een hevige regenbui van maar anderhalf uur in
Kopenhagen tot een miljard euro geclaimde schade heeft geleid.
Dat is heel veel geld voor zo’n korte periode.” Rainproof heeft voor
Amsterdam de meest kwetsbare gebieden en gebouwen in kaart
gebracht. “Het loont ook om tegels uit tuinen te halen en maat
regelen te nemen zoals de bouw van drempels om het onder water
lopen van souterrains tegen te gaan. Om schade te voorkomen,
maar ook om hittestress tegen te gaan en de biodiversiteit in de
stad te stimuleren”, aldus Locher.

Volgens Locher zijn er inmiddels meer woningcorporaties die
het belang van klimaatadaptatie beginnen te zien. “Hoewel we in
Amsterdam een aantal risicogebieden hebben als het om de
gevolgen van hevige regenbuien gaat, zijn de risico’s in Rotterdam
nog veel groter. De Rotterdamse corporatie Havensteder heeft dat
goed opgepakt door in het gehele vastgoedbeleid allerlei maatregelen op het gebied van klimaatadaptatie mee te nemen.” Zij
hoopt dat de grondige aanpak van Havensteder navolging krijgt.
Bovendien is dit volgens haar hét moment om stappen te maken.
“Er wordt heel veel geïnvesteerd in de stad. Het loont zowel
financieel als voor het milieu en de leefbaarheid om de stad met
meer groen te wapenen tegen de gevolgen van klimaatverandering.”

Milieuvoordeel
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Zon is er in overvloed
Stadgenoot plaatst op het dak van zorgcomplex De Drecht in
Amsterdam-Zuidoost 1.500 zonnepanelen. Het is het begin van een omvangrijke
operatie. Via een nieuw op te richten bedrijf zullen de komende drie tot vier jaar
misschien wel 50.000 panelen hun plek vinden op de daken van de corporatie.
Stadgenoot liet een paar jaar geleden al
zonnepanelen plaatsen op het Louise
Wenthuis (170 woningen) in AmsterdamOost. “Dat was ook voor ons een geweldig
project”, zegt directeur Christiaan Brester
van adviesbureau Lens Energie. “Vervolgens hebben we met de corporatie het
gesprek voortgezet over verduurzaming van
andere woningcomplexen. Zorgcomplex
De Drecht in Amsterdam-Zuidoost beschikt
over een enorm dak. Er is voor de verduurzaming van dat dak een grootverbruikerssubsidie beschikbaar. Nog voor de zomer
willen we een begin maken met de plaatsing
van circa 1.500 zonnepanelen. De panelen
zullen goed zijn voor dertig procent van de
totale energiebehoefte van het complex.”
De verduurzaming van De Drecht loopt
vooruit op de mogelijke oprichting van een
extern servicebedrijf voor de grootschalige
plaatsing van zonnepanelen op de daken
van Stadgenoot. Het concept van een zogeheten energyservicecompany (esco) is een
manier om zonnepanelen te plaatsen,
zonder dat een woningbouwcorporatie zelf
investeringen hoeft te doen, zo legt Brester
uit. Samen met dakdekker Patina en installateur Klomp zet Lens Energie de onder
neming op. “Wij vragen van de corporatie
toegang tot het dak, plaatsen panelen, verdelen de energie en zorgen voor het onderhoud van de installaties. Per locatie zoeken
we naar de beste oplossing. De stroom kan
vervolgens worden gebruikt voor de
algemene ruimten in een woningcomplex
en via de door ons ontwikkelde ‘Herman de
zonnestroomverdeler’ bij individuele
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gebruikers thuis gebracht. Zij leasen als het
ware het gebruik van de panelen. Daarbij
garanderen we dat huurders met gebruik
van zonne-energie hun energierekening omlaag zien gaan. De esco zit zo in elkaar, dat
het voor hen altijd voordelig is.”

Ingewikkelde puzzel

De oprichting van een zogeheten esco voor
een woningbouwcorporatie is niet nieuw.
Woningcorporatie Ymere ging Stadgenoot
al voor. “De oprichting van Iederzon was
juridisch een ingewikkelde puzzel. We hadden te maken met een veelheid aan fiscale

‘Wij garanderen
dat huurders met
gebruik van
zonne-energie hun
energierekening
omlaag zien gaan.’
regels, voorwaarden die te maken hebben
met de Energie- en de Huurwet, regels rond
de verrekening van servicekosten, noem
maar op. De oprichting van de esco voor
Ymere heeft bijna drie jaar in beslag
genomen. Maar plaatsing van zonnepanelen
via zo’n vehikel blijkt heel goed mogelijk.
Iederzon heeft inmiddels duizenden
panelen op daken van Ymere geplaatst. Die
oplossing is in principe ook voor andere
corporaties interessant. Voor Stadgenoot
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zien we mogelijkheden voor toepassing van
een esco om de daken van alle woningcomplexen, rijtjeswoningen en hun eigen kan
toren van zonnepanelen te voorzien. En op
grote schaal led-verlichting aan te brengen.
De intentieverklaringen zijn afgelopen jaar
getekend. Nu werken we aan de uitwerking
van businessmodellen en contracten. We
hopen vanaf 2019 in drie tot vier jaar zo’n
vijftigduizend panelen te kunnen plaatsen.
Dat is hartstikke veel. Bovendien zullen we
de installaties voor een periode van 25 jaar
exploiteren”, aldus Brester.
De plaatsing van zoveel panelen vraagt een
investering van naar schatting 25 miljoen
euro, zo schat Brester. Voor de financiering
van de esco kan Lens een beroep doen op
crowdfunding, leningen van de Bank
Nederlandse Gemeenten en steun van de
gemeente Amsterdam.

Voldoende personeel

Zon is er in overvloed. Daken zijn er in overvloed. Brester maakt zich zorgen over de
beschikbaarheid van voldoende personeel
om al die panelen te plaatsen. “De energietransitie plaatst ons voor een enorme uit
daging. In korte tijd is veel menskracht
nodig om installaties te vernieuwen. De
installatiesector schreeuwt om personeel.
Niet iedereen mag zomaar installaties aanleggen of op hoogte werken. Daarvoor zijn
bijvoorbeeld certificaten vereist. Het zou
goed zijn als de gemeente ons helpt meer
jongeren voor de installatiebranche te in
teresseren en hen via passende opleidings
trajecten van de juiste papieren te voorzien.”

voor Amsterdam

Van
passend
toewijzen
naar
passend
wonen

De toekomst
Suzanna Jansen

Een tijdje geleden zag ik de toekomst, vanaf de elfde verdieping
van een kantoortoren langs de A10.
Ik kende die toekomst al vanaf mijn
geboorte, maar nu pas zag ik hem.
Beneden mij strekte zich Amster
dam Nieuw-West uit. De rechte
straten, de ruimte, de overzichte
lijkheid met een hoofdletter O. Zo
van bovenaf gezien leek dit
stadsdeel wel een Mondriaan, of
een Van Doesburg. Ik wist niet wat
ik zag: als tuinstadkind kende ik dit
alleen als een rationele, praktische
omgeving. De enige magie die
ik er had gevonden kwam van
de balletschool van Steffa Wine –
een legendarische figuur die zich
tussen ons, gewone stervelingen,
had gevestigd. In de wereld van

rechte lijnen vormde zij de enige
zwier.
Maar nu, zo van bovenaf, ontdekte ik dat heel Nieuw-West in
feite een groot kunstwerk was. Een
van de belangrijkste kunstwerken
van De Stijl nog wel. Dit stadsdeel
wás de toekomst, opgetrokken uit
baksteen en beton. De toekomst
zoals die een eeuw geleden was
bedacht.
Voor mijn boek zocht ik naar
de schepper van die toekomst, en
zag hoe architectuurstudent Cor
in de jaren twintig de oude stads
plattegronden radicaal terzijde
schoof. De nieuwe uitvindingen
– razendsnelle automobielen,
welvaartverhogende maar vieze
fabrieken – botsten met het snel

groeiende aantal stedelingen. Die
moesten het doen met vochtige
woninkjes waarin ze tuberculose
opliepen.
In zijn dagboek schreef Cor:
‘Welbeschouwd is stedenbouw het
organiseren der aarde.’ Met zijn
vrienden van de avant garde en De
Stijl kwam hij uit bij een betere
organisatie: Licht, Lucht en Ruimte
– de Functionele Stad.
Student Cor werd stedenbouw
kundige Cornelis van Eesteren.
Begin jaren dertig ontwierp hij de
toekomst die mee moest gaat tot
de 21ste eeuw – en hij keek daarbij
naar het verleden. Zijn tuinsteden
waren groen met gezonde huizen,
dat was nieuw. Het blauwe hart,
de Sloterplas, volgde de contouren
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Woningcorporaties moeten niet alleen bij toewijzing kijken of
de huurwoning past bij het huishouden en of de huurprijs past bij
het inkomen. Stadgenoot en 22 andere corporaties bepleiten een
systeem dat meebeweegt met het leven. Van foto naar film.
Corporaties zijn er van overtuigd dat de bestaande sociale woningvoorraad veel effectiever kan worden gebruikt, zo zegt Perry Hoetjes,
manager strategie van Stadgenoot. “We komen voorbeelden tegen
van mensen die alleen een vijfkamerwoning huren, terwijl de buren
met een groot gezin in een krappe driekamerwoning moeten verblijven. Dan zou je willen dat het andersom was, ook al woont onze
huurder daar naar volle tevredenheid.”
In Amsterdam wonen vijfduizend gezinnen met drie of meer kinderen
in een driekamerwoning kleiner dan 60 m², zo blijkt uit cijfers van
de gemeente en de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties.
Tegelijkertijd wonen ruim 10.000 Amsterdamse huishoudens zonder
kinderen in woningen groter dan 70 m2 met drie of meer slaapkamers.

Scheefwonen
Te groot of te krap wonen is volgens Hoetjes slechts één kant van
het verhaal. Een grote groep huurders woont te goedkoop of te
duur. In Amsterdam woont tussen de tien en dertig procent van de
huurders van een sociale corporatiewoning te duur, blijkt uit onderzoek. Daar tegenover staat een zeker zo grote groep die goedkoper
woont dan nodig. “Op veel plekken in Nederland is te duur of te
krap wonen niet zo’n probleem. Mensen kunnen dan op zoek gaan
naar een beter passende woning. Maar in een stad als Amsterdam
hebben we met schaarste te maken, zijn de wachtlijsten lang en
zal het huurders simpelweg niet lukken zo’n beter passende woning
te bemachtigen.”

van een meer uit de zestiende
eeuw. Ook dat was nieuw. Le
Corbusier feliciteerde hem met dit
‘belangrijke resultaat’.
Anno 2018 is Balletschool Steffa
Wine veranderd in een winkel voor
‘electronische bidets met af
standsbediening’ en het concept
van de Functionele Stad is allang
weer uit de mode. Maar de toekomst
die Cor schiep, de ruime opzet en
het vele groen, is nog altijd een
verademing als je uit de binnenstad
komt: en, zo weet ik nu, het is nog
een kunstwerk ook.
Suzanna Jansen is auteur van Het
pauperparadijs en van Ondanks
de Zwaartekracht over Amsterdam
Nieuw-West.
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Als iemand voor de eerste keer een sociale huurwoning krijgt toe
gewezen, dan toetsen corporaties het inkomen en beoordelen of de
grootte van de woning past bij het type huishouden. “Passend toewijzen zorgt ervoor dat voor mensen met de laagste inkomens de

‘Jongere generaties
hebben tegenwoordig
geen baan meer voor
het leven’
goedkoopste woningen beschikbaar zijn. En dat de woning past bij
het type huishouden. Maar dat doen we alleen aan het begin, de
foto. Daarna verandert er van alles in het leven van mensen, de film,
maar daar heeft een corporatie geen zicht op.”

Meer veranderingen
Volgens Hoetjes verandert de samenstelling van huishoudens en
inkomens veel vaker dan in de tijd van zijn ouders of grootouders.
“Er gebeurt van alles in het leven van mensen. Jongere generaties
hebben tegenwoordig geen baan meer voor het leven bij dezelfde
werkgever. Zij wisselen vaker van baan. Of hebben tijdelijke banen.
Er zijn ook veel meer echtscheidingen. Onder invloed daarvan
ontstaan allerlei nieuwe gezinsstructuren. Steeds meer kinderen
groeien op in samengestelde gezinnen. Bovendien hebben we te
maken met toenemende vergrijzing. Meer corporatiewoningen
worden bewoond door oudere alleenstaanden. Al die veranderingen

zijn van invloed op het gebruik van de sociale woningvoorraad,
maar de corporatie stelt nooit de vraag of de woning wat betreft
grootte en prijs nog past.”
Passend wonen kan volgens hem worden bereikt zonder drastische
wijzigingen in het stelsel. “We voeren graag een fundamentele discussie over het functioneren van de huur- en koopwoningmarkt,
maar daarvoor bestaat naar ons idee in de politiek geen draagvlak.
Wel kunnen we binnen de bestaande systematiek een en ander
veranderen. Denk dan aan ruimere mogelijkheden voor inkomensafhankelijke huren. In het manifest stellen we meer inkomensgroepen
voor. Mensen die te goedkoop wonen gaan dan meer huur betalen.
Aan de andere kant krijgen mensen die te veel betalen een lagere
huurprijs. En dat moet afhankelijk van de omstandigheden ook
kunnen variëren, bijvoorbeeld als iemand arbeidsongeschikt raakt
of na werkloosheid weer een baan vindt.” Hoetjes benadrukt dat
het de betrokken corporaties er nadrukkelijk niet om gaat de
huurinkomsten te laten stijgen. “Wij willen van die verandering niet
rijker worden.”

Verleiden
Sturen op inkomensafhankelijke huren lijkt relatief makkelijk. Hoe
wordt ervoor gezorgd dat huurders vaker die qua ruimte beter passende woning betrekken? “Nu al proberen we mensen te verleiden
om van ‘groot naar beter’ te verhuizen. Dan hebben we het vaak
over oudere huurders, die bij het stijgen van de jaren en toenemende
kwetsbaarheid beter af zijn met een betere woning.”
Mag daarbij dwang worden toegepast? “We zijn geen voorstander
van hardvochtige maatregelen. We spreken in het manifest niet
over gedwongen verhuizing, maar elders in Europa is het niet on
gebruikelijk ‘de film’ van het leven in ogenschouw te nemen. Maar
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in Amsterdam mag je gezien de grote schaarste misschien wel wat
strenger zijn dan elders in het land waar de woningmarkt wat meer
ontspannen is. Alleen verleiden heeft tot op heden onvoldoende
soelaas gebracht voor bijvoorbeeld al die grote gezinnen die echt te
krap wonen.”

Vorig jaar toonde Stadgenoot zich voorstander van de introductie
van een wooncontract. “De gedachte was toen huurders een
garantie te bieden op een beter passende woning. Afhankelijk van
de persoonlijke situatie een grotere of kleinere woning, maar dat

‘De nieuwe coalitie
wil Amsterdammers de
mogelijkheid bieden
wooncarrière te maken’

Het voorstel van de 23 corporaties is nadrukkelijk bedoeld als een
uitnodiging voor een gesprek met sector, Rijk en gemeenten over
een ander toewijzingssysteem. Hoetjes verwacht dat de gemeente
Amsterdam volgend jaar bij de vernieuwing van de prestatieafspraken
ruimte zal bieden voor een pilot. “De nieuwe coalitie wil Amsterdammers de mogelijkheid bieden een wooncarrière te maken. Onderzocht
wordt hoe de huur en de soort woning kunnen meebewegen met het
inkomen en de gezinssituaties.”
Elders in Europa
In andere landen binnen de Europese
gemeenschap is het meer gebruikelijk te
sturen op passend wonen. België kent na
negen jaar een check op de woningbezet
ting. Als een huishouding te ruim woont,
dan moet de huurder verplicht verhuizen.
Duitsland beïnvloedt de marktconforme
huurprijs door de toekenning van ‘Wohn
geld’. Een huurder die genoeg verdient
wordt niet (meer) gesubsidieerd. Frankrijk
toetst periodiek het inkomen van een
huurder van een sociale huurwoning. Stijgt
het inkomen, dan wordt een aanvullende
huurprijs in rekening gebracht. In het
Verenigd Koninkrijk betalen huishoudens
die één of meer slaapkamers over hebben
een ‘bedroom tax’.

lukt niet zonder ingrijpende veranderingen. Vraag is ook of een corporatie in de praktijk die garantie op een passende woning daadwerkelijk zou kunnen waarmaken. Het blijft een elegante gedachte,
maar het is bovendien niet overal in het land noodzakelijk. Krap
wonende gezinnen kunnen ook door aanpassing van de woonruimte
verdeling eerder voorrang krijgen. Ons jongste voorstel achten we
daarom kansrijker.”

Dilemma
Raakt de individuele keuzevrijheid van huurders niet teveel in het
gedrang? “Dat blijft een dilemma”, zegt Hoetjes. “Op plekken met
minder schaarste kan het individuele belang meer ruimte krijgen
dan in Amsterdam waar de nood zo hoog is. We gunnen iedereen
een ruime en goedkope woning, maar in onze regio kunnen we
niet voorbijgaan aan het collectieve belang van een beter volkshuisvestelijk gebruik van woningvoorraad en financiële middelen.”
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Gemengde wijk is
een goede wijk
Kristiaan Borret nam de uitnodiging voor de
rol van supervisor aan, omdat hij naar eigen
zeggen goed past bij dit project. “Het gaat
om het realiseren van een grote architectu
rale verscheidenheid. In België zijn we
gewend dat soort verscheidenheid te stimuleren, maar toch een soort van harmonie en
evenwicht te zoeken. Wat dat betreft is
de ontwikkeling van Oostenburg een kolfje
naar mijn hand.”

woordig maar al te graag kleine flatjes voor
singles, maar dan ontstaat een monotone
bevolking. Het is beter variëteit te bieden.
Ik ben blij dat de grondeigenaar ook vraagt
om de bouw van ruime appartementen voor
gezinnen. Een supervisor gaat over de ruimtelijke kwaliteit en niet over het bouwprogramma, maar persoonlijk vind ik het wel een
beetje jammer dat op Oostenburg niet meer
sociale woningbouw wordt gerealiseerd.”

Eén dag in de maand komt hij naar Amsterdam. “Ik ben in Brussel druk met een veelheid aan projecten, maar het is goed om
ook nog een zijspoor te hebben. Het gaat bij
de realisatie van een nieuw stadsweefsel
vaak om dezelfde problemen. Maar elk land
kiest andere oplossingen. Dat is verfrissend
voor mij.”

‘Ontwikkelaars
bouwen maar
al te graag
kleine flatjes’

Goede stadswijk

Doel voor Oostenburg is de bouw van een
wijk waar mensen voor langere tijd willen
wonen. “De stad groeit hard. Amsterdam
wordt steeds internationaler. Buurten
worden opgepept. Er ontstaat een va- etvient; plekken met veel heen en weer geloop.
Oostenburg krijgt ook een hotel, maar
gelukkig is het er maar één. Wij willen met
Oostenburg een rustige, maar tegelijkertijd
wel stedelijke woonwijk aan de binnenstad
toevoegen.”
Wanneer is een wijk een goede wijk? “De
menging is belangrijk. Een wijk moet een
plek bieden aan verschillende soorten
inwoners. Ontwikkelaars bouwen tegen-

Verder vraagt een goede wijk volgens hem
om menging van wonen en werken. “We
hebben al het reusachtige INIT-gebouw. In
de toevoeging bestaat her en der ook nog
ruimte voor werken; kantoren, winkels en
voorzieningen. Bovendien hoop ik op de
komst van ateliers. In het algemeen zien we
dat maak- en herstelactiviteiten uit steden
verdwijnen. Maar een stad kan niet zonder
loodgieters. Zo’n bedrijfje heeft ergens een
opslagplaats nodig. Daarnaast zorgt de
nieuwe economie voor nieuwe bedrijvigheid. We zien in veel steden bedrijfjes
opkomen die lokale producten ontwikkelen.
Ook dergelijke ondernemers zou ik graag
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De Vlaamse stedenbouwer Kristiaan Borret houdt de kwaliteit
van Oostenburg in de gaten. Het moet volgens hem
een beetje een Belgische wijk worden: een plek waar het soms
botst en niet alles perfect harmonisch is.

een plek willen geven op Oostenburg.” De
toekomst zal moeten leren of zijn wens in
vervulling gaat. “Ik ben bang dat uiteindelijk
veel van die werkruimtes toch in gebruik
worden genomen als kantoor. Een volgende
keer zullen we straffer moeten zijn.”

Levendige stoep

Om een stuk stad te maken die eeuwen
meegaat, telt voor Borret de kwaliteit van
het openbaar domein. “We moeten ervoor
zorgen dat de gebouwen een goede relatie
hebben met de openbare ruimte. Ik streef
naar een levendige stoep met veel verschillende voordeuren.” De aanwezigheid van
veel verschillende gebouwen dient, zo zegt
Borret, als een soort van tegengif tegen
de glazen abstractie van het INIT. “Omgaan
met zo’n vreemd element als het INITgebouw is ook stad. Die ufo is daar ooit
geland. Laten we het gebouw omarmen.
Of nog beter: verstikken met nieuwe
bebouwing.”
Volgens hem is het vinden van harmonie en
evenwicht de grote opgave. Hij vergelijkt
het realiseren van voldoende samenhang
tussen al die gebouwen als het bereiden van
een goede maaltijd. “Beetje minder peper,
een beetje meer zout. Een gerecht mag
geen mengsel worden van losse ingrediënten. In het supervisieproces gaat het erom
op het juiste moment tegengas te geven.
Tegelijkertijd moeten we openstaan voor
accidentjes. Een stedenbouwkundig plan
wordt rijker als soms iets wordt toegelaten
dat net buiten de lijntjes kleurt.”
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Valsspelen

Bij zijn kandidatuur voor de rol van super
visor heeft hij gepleit voor ‘een authentieke
manier van valsspelen’. “Elke historische
stad is op organische wijze ontstaan. Hier
koopt een ontwikkelaar de grond. We zijn in
Nederland, dus er is veel sturing. Maar toch
proberen we te doen alsof niet alles in één
keer wordt gebouwd.”

‘De neiging bestaat
fietsen te stallen in
donkere kotjes’

Supervisie is voor hem met elkaar praten
over ruimtelijke kwaliteit. Zo gaat hij met
ontwikkelaars het gesprek aan over de
berging van fietsen. ”De neiging bestaat
fietsen te stallen in donkere kotjes; grote
unheimische ruimtes zonder ramen. Ik ben
voorstander van genereuze inkomhallen,
verlengde buitenruimte waar ook plek wordt
gevonden voor de stalling van fietsen.”
Marktpartijen betalen voor de grond een
hoge prijs. Toch staat dat volgens hem die
betere gevel of meer algemene ruimte niet
in de weg. “Vooralsnog gaat het goed.
De gesprekken met ontwikkelaars verlopen
uiterst sportief”, aldus Borret.

Enige rauwheid
Bij Borret valt enige bezorgdheid te bespeuren. “Voor mij is het nog wel een vraag of
Nederlandse aannemers in staat zijn op
authentieke wijze vals te spelen. In België
zouden wij zo’n stad pand voor pand
bouwen. Met telkens een andere architect
en telkens een andere aannemer. Dan is het
veel makkelijker de verscheidenheid tot het
einde door te trekken.”

De openbare ruimte op Oostenburg is op
een aantal plekken oversized. Een ruime
kade past volgens hem bij de maat van de
industriële gebouwen. “In die openbare
ruimte wil ik graag enige rauwheid bewaren.
Ik hoop dat het niet allemaal mooie klinkertjes worden. Dat er stukjes zijn met grote
betonplaten of steenslag. Dat onkruid mag
opgroeien tussen een voeg. Zo maken we
ook een interessante stad.”

Oostenburg werd in de Gouden
Eeuw aangelegd om de VOC
ruimte te bieden voor haar
scheepswerven. In de negen
tiende eeuw was het eiland een
locatie voor zware industrie.
Die geschiedenis blijft zicht
baar in de Van Gendthallen en
één van de Werkspoorhallen.

Mourad Taimounti

Het bouwprogramma op
de kavels rondom het INITgebouw voorziet in een
nieuwbouwprogramma van
circa 1.500 woningen, een
hotel en een parkeergebouw.
Voor de transformatie gelden
vier kernwaarden: eiland,
contrastrijk, levendig en stoer.
Oostenburg moet een eiland
blijven. De nieuwbouw zal
sterk variëren. Levendigheid
moet worden gevonden in
de functies. En stoer gaat
over gebouwen in één stuk.
De corporatie realiseert zelf
circa een kwart van het bouwprogramma door de bouw van
drie- tot vierhonderd sociale
huurwoningen en een kleine
honderd betaalbare huur
woningen in het middenseg
ment. De overige grond wordt
verkocht aan marktpartijen.

Kristiaan Borret
Kristiaan Borret (52) is sinds
eind 2014 maitre architecte
van het Brussels Hoofd
stedelijk Gewest. Van 2006 tot
2014 was hij stadbouwmeester
van Antwerpen. Hij is tevens
gasthoogleraar aan de Univer
siteit Gent.
Borret is van huis uit burgerlijk
ingenieur-architect. Daarnaast
studeerde hij wijsbegeerte,
politieke wetenschappen en
stedenbouwkunde.
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Basis
Nieuw-West

Oostenburg

Ik ben geboren in het Slotervaart
ziekenhuis. De eerste jaren van
mijn jeugd bracht ik door in de
Jacob Geelstraat. In die tijd was
Slotervaart een rustige open wijk.
Een leuke buurt met alle mogelijk
heden om buiten te spelen. Daar
woonden we, tot onze tijdelijke
terugkeer naar Marokko, ik moet
toen een jaar of acht zijn geweest,
met z’n allen – opa en oma, vader
en moeder en mijn broers en
zussen – in een krappe driekamerwoning.
Vandaag is Slotervaart, eigen
lijk heel Nieuw-West, niet te ver
gelijken met de wijk van toen.
Tijdens de stadsvernieuwing is op
ontzettend veel plekken nieuw

bouw gepleegd. Met als gevolg dat
ook daar heel andere mensen zijn
komen wonen. Soms hoor ik van
de traditionele bewoners dat ze
zich niet thuis voelen bij al die
Engelstalige expats. Voor mij is
de komst van al die nieuwelingen
geen probleem. Amsterdam is
populair. Veel mensen, ook van
buiten de stad, zijn op zoek naar
een huis. Het is goed dat ook in
Nieuw-West mensen met een
hoger inkomen een duurdere huurof koopwoning kunnen vinden.
Maar met de achter ons lig
gende vernieuwing zijn we er nog
niet. Nog steeds wonen in NieuwWest veel mensen in slechte sociale
huurwoningen. Met schimmel op

de muren. En een hoge energie
rekening door het ontbreken van
voldoende isolatie. Corporaties
zullen de komende tijd meer werk
moeten maken van de verbetering
van die oude woningvoorraad. En
die woningen gereed moeten
maken voor een aardgasloze toe
komst.
Evenmin mogen we vergeten
dat nog tal van grote gezinnen in
heel krappe twee- of driekamer
woningen moeten wonen. Maar
een knaap van vijftien past niet
meer in een stapelbedje. Derge
lijke gezinnen moeten we uitzicht
bieden op een grotere huurwoning.
En als onze millenniumkinderen
volwassen zijn, dan hebben ze recht
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op een eigen plek. Door de lange
wachtlijsten voor een sociale huur
woning maken werkende jongeren
in onze stad bar weinig kans op
een passende woning. De afgelopen
jaren hebben we veel woningcom
plexen gebouwd voor studenten.
Het is de hoogste tijd dat ook voor
andere jongeren dergelijke con
cepten, al dan niet tijdelijk, worden
ontwikkeld. Ook dat reken ik
tot de taak van onze corporaties.
Mourad Taimounti is fractievoor
zitter van Denk in de gemeenteraad
van Amsterdam.

voor Amsterdam
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Toename
woningvoorraad

Financiën

Woningvoorraad 2017: eraf en erbij

Afname
woningvoorraad

€

1%

Waar gaat de huur naar toe?

Sociaal beheer,

2015

leefbaarheid

€

2016

Zoals voorzien is het aantal
woningen in 2017 afgenomen
met 280. Dit komt deels door
het uit exploitatie nemen van
woningen voor herontwikkeling.
Hier komen weer woningen terug.
Vanaf 2018 verwachten we weer
te groeien om ook op de langere
termijn onze bijdrage aan
betaalbare woningen in de stad
te kunnen blijven leveren.

2017

8%

Lokale belasting

€

en verzekeringen

-411

262

14%

Saldo aantal woningen:

-280

15%

Saldo aantal woningen:

Heffing

-591

€

(soort belasting aan het rijk)

17%

(salarissen, kantoorkosten)

171

148
96 109

76

37

30

Woningonderhoud

2015 ’16

’17

2015 ’16

0

3

2015 ’16

’17

0

€

20%

-550

270

-149

(renovatie, nieuwbouw)

Organisatie

-731

Saldo aantal woningen:

Investeringen

€

140

’17

Herontwikkeling

Functiewijziging

Verkoop
bestaande bouw
particulieren

Verkoop
bestaande bouw
(markt)partijen

Verkoop na
renovatie

1

2015 ’16

0
’17

Herverdeling
(splitsing)

0

0

0

0

2015 ’16

’17

2015 ’16

’17

1

Aankoop

Overig bij

Sloop

Overig/
administratieve
correctie

€

Nieuwbouw

0

25%
Rente

(over leningen uit
het verleden)

€513

2015 ’16

’17

2015 ’16

’17

-9

2015 ’16

0

-4

’17

0

Herontwikkeling
2015 ’16

0

-62

Gemiddelde
huurprijs 2017

-129

De gemiddelde huurprijs
van een sociale huurwoning
van Stadgenoot is €513.

2015 ’16

’17

0

-73
-140

-172
-235

-324

35

2015 ’16

-25

-95

-119

-268

34

’17

’17

-37

