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Bewonerscommissie de Reddingsboei

Wonen op
miljoenengrond
V.l.n.r.: Khalid Laghmami, Martin Roelofs, Sylvia Landman, Ciska Roelofs, Sjoerd Ruwaard, Tjitske Ruwaard, Marja Eshuis.

Zo’n 30 jaar woont Sjoerd Ruwaard met zijn familie aan de Sloterplas.
Ze hadden een klein zeilbootje en waren dus geïnteresseerd toen ze in
2009 van het plan Ontwikkelgebied Haven Sloterplas hoorden. Bleek
het niet om de haven, maar om de sloop van 300 woningen te gaan:
de laagbouwflats waar hij zelf woonde. Vergevorderde plannen en een
corporatie en een stadsdeel die de plannen heel graag wilden uitvoeren.
Nu, 9 jaar en veel gesprekken, acties en onderzoek later, is de sloop van
de baan. Hoeveel uren daarin zijn gaan zitten, durft Ruwaard niet te
zeggen. ‘Als je geen tijd hebt, moet je hier niet aan beginnen.’
Sjoerd Ruwaard is geboren Amsterdammer en
verhuisde als kind van Noord naar Geuzenveld. Hij
woonde in Zuidoost maar waar hij nu woont vindt hij
de mooiste plek ter wereld. ‘Kijk maar!’ zegt hij met
een wijds gebaar vanaf de 3e verdieping. De Sloterplas
blinkt in de zon en de bootjes in het haventje dobberen
zachtjes. Niet alleen zijn huis, maar alle woningen uit
1956 hebben uitzicht op de Sloterplas. ‘In het plan dat
er lag zou er nog maar 30 procent sociale huur
woningen overblijven. Ik zag het al voor me: alle
dure woningen met uitzicht op de plas en alle

goedkopere huizen aan de achterkant.’ Als de huurders
al terug konden komen.

Kom eens kijken
‘Toen hebben we heel snel een bewonerscommissie
opgericht. Op advies van Rachid van Eigenwijks, de
welzijnsorganisatie. Dan ben je een officiële vertegen
woordiger van de bewoners en heb je stem. Maar bij
Stadgenoot kwamen we daar toen niet veel verder mee.
Dus toen zijn we naar het stadsdeel gegaan. Inspreken
bij raadsvergaderingen. Ongevraagd ja. Maar netjes
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hoor, we hebben nooit geschreeuwd en niet gevloekt.
We hebben alle partijen uitgenodigd om eens te komen
kijken bij ons, met een bakje koffie.’ Wethouder Ivens
van Wonen kwam ook langs en zijn mond viel open,
zo mooi als 't hier is .’

Nadelen sloop
Sjoerd Ruwaard begon zijn werkende leven op zijn
14e, als stratenmaker en ging daarna bij de milieupolitie
werken. Zo kende hij de onderzoeken over de nadelige
gevolgen voor de hele buurt als er gesloopt wordt. Die
kennis verspreidde hij en daardoor raakten ook de
mensen in de hoogbouwflats en in de nieuwbouw uit
de buurt overtuigd.
‘Uiteindelijk hebben we iedereen ervan weten te over
tuigen dat sloop van deze woningen geen goed idee
was. Met onze contactpersoon van Stadgenoot zijn we
een keer samen wezen enquêteren in de buurt. Toen
heeft ze met eigen ogen gezien hoe blij de mensen die
hier wonen zijn met hun huis. Ook al zijn de huizen
oud en inmiddels wel aan renovatie toe.’

Hondenbrigade
Hoeveel uren hij en de andere bewoners in de afgelo
pen jaren hebben besteed durft hij niet te zeggen. ‘Zelf
schat ik het op 4 á 5 uur per week voor mij alleen. Maar
de anderen hebben ook hard gewerkt. En we hebben
bijvoorbeeld ook de bewoners die niet heel actief zijn,
maar wel dagelijks hond uitlaten en onze ogen en oren
in de buurt zijn. Doordat ik hen spreek blijf ik nog beter
op de hoogte van wat er leeft.’

Renovatieplannen
Nu de sloop niet doorgaat wordt het tijd voor renovatie.
‘Wij willen geen hoog niveau renovatie, waarbij iedereen
tijdelijk uit huis moet. We willen liever een kleine basis
renovatie en nieuwe kozijnen, en dat mensen dan zelf
mogen kiezen wat ze nog meer willen. Daarom organi
seren we binnenkort een informatieavond in de Oase,
de kerk hier om de hoek. Nog zonder Stadgenoot. Eerst
maar eens horen wat de bewoners willen.’ /

Privacywet: gegevens in veilige handen bij Huurgenoot
Met ingang van 25 mei is de AVG (Algemene Verordening
Gegevensbescherming) van toepassing. Iedereen die gegevens van
privépersonen verwerkt voor iets anders dan huishoudelijk gebruik
moet dan verantwoorden welke gegevens het betreft en wat hij er
mee doet.

Huurgenoot of het protocol voldoet
aan de eisen van de privacywet. Als
het protocol wordt aangepast, wordt
dit weer voorgelegd aan de ALV. Het
huidige protocol staat op onze site.
/

Huurgenoot valt ook onder de
regeling. Huurgenoot heeft al in
2011 een privacy protocol opgesteld.
Huurgenoot deelt uw gegevens
alleen met Stadgenoot. Dat is nodig
om op te kunnen komen voor uw
belangen. Huurgenoot gaat zorg
vuldig om met uw gegevens en

vraagt u eerst om toestemming
als Huurgenoot het nodig acht om
de gegevens met een ander dan
Stadgenoot te delen.
Het privacy protocol is vastgesteld
door de algemene ledenvergadering
(ALV). Op dit moment controleert
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Fatimzahra Baba over ontwikkelbuurten en huurdersinspraak

‘Zoek het gemeenschappelijk belang’
In Amsterdam worden in de komende jaren 50.000 woningen
bijgebouwd in bestaand gebied, in Noord, Nieuw West en Zuidoost.
Bewoners daar zijn lang niet altijd georganiseerd in commissies.
Het is vaak lastig om nieuwe mensen te betrekken. Fatimzahra
Baba, eigenaar van sociale onderneming van SAAAM, werkt met
jongeren en vrouwen van verschillende achtergronden, vooral in
Nieuw West. Ze is uitgenodigd om rond de vernieuwing in de
Lodewijk van Deysselbuurt migrantenvrouwen te betrekken.
Op een bijeenkomst die zij organiseerde kwamen er 62 vrouwen.
Wat is haar aanpak?
‘Ten eerste moet je je verdiepen in
wat mensen bezighoudt. Deze
vrouwen zijn vaak bezig met van
daag overleven. Ze hebben kleine
woonruimte, weinig geld en maken
zich zorgen over hun kinderen.
Dat betekent dat ze weinig tijd en
energie hebben om zich bezig te
houden met de toekomstige plan
ning van hun buurt. Eerst moet hun
economische situatie verbeteren.
Als zij horen dat er woningen
gesloopt worden en er grotere voor
in de plaats komen worden ze daar
eerder vrolijk van omdat het meer
ruimte kan bieden aan hun gezin.
De oudere, witte Nederlanders willen
de woningen vaak juist graag
behouden. Dus dan heb je meteen
een tegenstelling te pakken. En
dat terwijl je als bewoners zoveel
gemeenschappelijke belangen hebt.
Daar ga ik naar op zoek.’

‘Wat werkt is mensen bij elkaars
leven betrekken. Als er problemen
zijn rondom het gebruik van de
binnentuin omdat de mensen met
kinderen graag willen dat zij daar
veilig kunnen spelen en de twee
verdieners en ouderen rust willen,
dan organiseer ik bezoeken over en
weer waardoor de buren van elkaar
kunnen zien wat ze nodig hebben
en rekening met elkaar houden.
Iedereen wil prettig wonen zonder
ruzie met de buren.’

Betrekken bij de buurt
‘Huurdersparticipatie organiseren
doe je niet van de ene op de andere
dag. Het is lange termijn werk om
mensen bij hun buurt te betrekken.
Daarom ben ik begonnen met een
project waarbij vrouwen geld kunnen
verdienen in de wijk. Dat doen ze als
collectief vanuit een community
gebouw, een voormalige school waar
nu sociale ondernemingen zitten.
Daar ontmoeten ze ook andere wijk
bewoners en zo raken ze meer bij de
wijk betrokken en de andere buurt
bewoners leren hen ook beter
kennen. Dan heb je een startpunt.’

Sleutelfiguren
‘In elke wijk zijn er wel mensen
die een groot netwerk hebben, ook
onder groepen die nu onder
vertegenwoordigd zijn in bewoners
commissies. Hen kun je inschakelen
om je bereik als bewonerscommissie
te vergroten.’ /

Bezoek elkaar
Een bewonerscommissie is niet
voor iedereen een geschikte struc
tuur om mee te werken. Je hebt er
vrije tijd voor nodig en het gaat uit
van een vergadercultuur en een
bepaalde manier van beslissingen
nemen.

Fatimzahra Baba. Foto Charlotte Bogaert

Nieuwe vereniging huurdersbelangen
Eind 2017 hebben de koepels de huurderskoepels
besloten hun vertrouwen in de HA op te zeggen. Het
is echter van het grootste belang dat de belangen van
de huurders richting de gemeente en de federatie
van woningcorporaties behartigd worden.
Alle Amsterdamse koepels hebben besloten een traject

te starten om tot een gezamenlijk orgaan te komen.
De gedachten op dit moment zijn richting een federatie
van koepels. Dit traject is gestart naast de opdracht
van de gemeente aan !Woon en de Woonbond om te
verkennen hoe de belangen van alle huurders
behartigd kunnen worden /
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Zonnecellen van Stadgenoot?
Stadgenoot gaat een samenwerkingsverband aan met
een Energie Service Company (ESCo). Deze ESCo onder
zoekt of er op uw dak zonnecellen kunnen worden
geplaatst. Als dat kan, worden de huurders gevraagd wie
er stroom van de zonnecellen wil afnemen. Deze stroom
is goedkoper dan wat u betaalt aan uw energiebedrijf. U
krijgt de garantie dat als u zonnestroom afneemt, u altijd
minder zal betalen dan u nu voor uw elektriciteit betaalt.
U hebt dus een gegarandeerd voordeel. U krijgt overi
gens niet alle stroom van uit zonnecellen, u blijft gewoon
ook een deel van de benodigde stroom van uw energie
bedrijf ontvangen. Zo hebt u ook stroom als de zon niet
schijnt.
Op dit moment is Stadgenoot met de ESCo een bedrijfs
plan aan het uitwerken. Huurgenoot wordt daarbij goed
op de hoogte gehouden. Het belangrijkste onderdeel is
natuurlijk de garantie op lagere stroomkosten.
Stadgenoot en de ESCo starten met die woongebouwen

Foto Charlotte Bogaert

Stadgenoot gaat huurders een aanbod doen om zonnecellen op het dak te leggen.
De huurder kan dan stroom van deze zonnecellen afnemen. Hoe werkt dat?

waar toch aan het dak moet worden gewerkt en waar
alleen huurders wonen. Wilt u daar niet op wachten?
Neem dan contact op met Stadgenoot om te informeren
wat de mogelijkheden zijn. /

Hulp nodig bij de website van Huurgenoot?
De Huurgenoot website is geheel vernieuwd. Alles is een stuk beter georganiseerd en makkelijker te
vinden. Ook plaatsen we regelmatiger nieuws. Nog lang niet alle bewonerscommissies hebben hun
commissie op de geheel v
 ernieuwde website van Huurgenoot geplaatst. U kunt daar, als u wilt, hulp
bij krijgen. Neemt u dan contact op met Huurgenoot: info@huurgenoot.nl

Nieuwe bestuursleden Huurgenoot
GEVRAAGD
•p
 ersonen die geïnteresseerd zijn in wonen, in volkshuisvesting,
in samen problemen o
 plossen die te maken hebben met wonen in
sociale huurwoningen, in goede samenwerking met overige huurders,
in goede samenwerking met woningcorporatie Stadgenoot;
• personen die (enige) bestuurservaring h
 ebben, die problemen kunnen
benoemen zowel m
 ondeling als schriftelijk;
• personen die tijd hebben of willen en kunnen vrijmaken voor de
werkzaamheden die uit het bestuurslidmaatschap voortvloeien.
AANGEBODEN
•b
 estuursfunctie bij Huurgenoot, de huurdersvereniging van Stadgenoot
de woningcorporatie met ruim 30.000 woningen in Amsterdam en Diemen;
• samenwerking met overige bestuursleden, participeren in bestuurs
vergaderingen en in overleg met Stadgenoot, met bewonerscommissies
en overige betrokken instanties;
•p
 lezierig bestuursteam;
•v
 ergaderingen veelal in het centrum van Amsterdam en
in Amsterdam-Oost, meestal op avonden

COLOFON

Huurgenoot is een uitgave
van de huurderskoepel van
alle bewonerscommissies
van woningbouwcorporatie
Stadgenoot.

Huurgenoot
www.huurgenoot.nl
Nieuwezijds Voorburgwal 32
1012 RZ Amsterdam
telefoon 06 - 3167 4563
email: info@huurgenoot.nl
facebook.com/groups/huurgenoot
Artikelen: Huurgenoot en
Nies Medema www.jongesla.org
Foto’s: Charlotte Bogaert
www.charlottebogaert.nl
Opmaak: Anja Lanphen

Nadere informatie en toelichting:
info@huurgenoot.nl, telefoon 06 – 31674563

www.lanphenontwerpt.nl
Druk: Drukland.nl

