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Bewonerscommissie Constantijn de Tweede

Recht van spreken
Piet van Mansfeld en Peer Weitjens van bewonerscommissie Constantijn deTweede. Foto's Charlotte Bogaert

Piet van Mansfeld woont al sinds halverwege de jaren 80 op het
WG terrein in West. Aan de rand van het WG-terrein is een huizenblok
van zeven panden met woongroepen. Piet is een van de vier bestuurs
leden van de nieuwe bewonerscommissie Constantijn de Tweede.
Aanleiding om een commissie op te richten was de tocht in de
woningen en de behoefte om het hele woningblok te isoleren. ‘De
woningen zijn ruim een eeuw oud en het wordt tijd dat er iets aan
gebeurt.’ Heel snel gaat dat nog niet.
Het WG-terrein in Amsterdam West
is een bijzonder gebied. Vanaf 1634
was hier het ‘Pesthuys’ gevestigd,
toen nog aan de rand van de stad.
In de loop van de eeuwen kwamen
daar de ‘krankzinnigenzorg’ en
andere gebouwen bij en werd het
hele gebied het Wilhelmina Gasthuis.
Eind jaren 70, begin jaren 80 verhuisde het ziekenhuis en werd het
terrein gekraakt. In onderhandelingen met de woningbouwcorporatie

bleef het meeste bezit tegen redelijke huurprijzen beschikbaar. Er zijn
ateliers, een theater, een bioscoop
en diverse stichtingen gevestigd.

bouw zou worden en dat er woongroepen zouden komen. Daarom
zijn er doorgangen gemaakt tussen
de verdiepingen. Nu kunnen we hier
nog steeds redelijk goedkoop
wonen.’ Het huis op de derde ver
dieping kijkt aan de achterzijde uit
op een groene openbare tuin waar
de zoons van Piet leerden fietsen.
Een fijne plek om te wonen; de
meeste van de bijna 40 mensen
in dit blok wonen hier al tientallen
jaren.

Fijne plek

Lang stil

In het huizenblok waar Piet en zijn
vrouw wonen, waren eind jaren 70
verpleegsterswoningen en onderzoeksruimtes. Ook die werden
gekraakt. ‘Met de krakers was
afgesproken dat dit sociale woning-

‘Een paar jaar geleden kwam er
iemand van de organisatie Woon
langs om eens te kijken of we iets
konden gaan doen aan isolatie van
deze huizen, dubbel glas om mee
te beginnen. Toen hebben we zelf
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 ontact gezocht met Stadgenoot om
c
daarover te praten. Er kwam een heel
enthousiast iemand die dit graag
wilde en ook al begon over zonne
panelen op daken en toen… was het
heel lang stil. Wij maar weer eens
naar Woon en daar hoorden we dat
we dit zelf konden aankaarten bij
Stadgenoot. Maar daar kregen we
geen contact mee. Toen hoorde ik
van een achterbuurvrouw dat je als
je een bewonerscommissie opricht
je een gesprekspartner van de
corporatie bent. Dus dat werd onze
volgende stap.’

Ruggespraak
Samen met buurvrouw Helma Peters
stelde Piet van Mansfeld een brief
op met een korte enquête die ze bij
alle 27 huishoudens in de bus
deden. ‘Daar kwam vrij snel reactie
op van 24 van de 27. Veel mensen
reageerden positief, maar een deel
was bang dat de huren zouden
stijgen en was er tegen.’ Met zowel
voor- als tegenstanders zijn gesprekken gevoerd en een van de tegenstanders zit nu in het bestuur van de
bewonerscommissie. Zo weet hij in
elk geval dat zijn belang ook een
stem heeft. Voor Piet is dat wel en

van de belangrijkste zaken van een
bewonerscommissielid: ‘Het is niet
zoals bij de Tweede Kamer dat je
gekozen wordt en dan mandaat
hebt. Wij moeten en willen steeds
geen ruggespraak doen, omdat we
niet voor onszelf spreken maar voor
alle bewoners van dit blok.’

Tempo
Het is wel lastig dat alle stappen
in het proces traag gaan, vindt Van
Mansfeld. De commissieleden hopen

dat ze nu wat sneller actie kunnen
gaan ondernemen met Stadgenoot.
Wat zou kunnen helpen is dat het
hele WG-terrein zich aan het
beramen is op milieumaatregelen.
Daarover zijn binnenkort twee
vergaderingen. Daar zullen dan
een of meer leden van Constantijn
de Tweede bij zijn. Misschien gaat
er in het huizenblok wel meer
gebeuren dan alleen dubbel glas. /

Reparaties sneller en beter
Huurgenoot heeft meegedacht over het versnellen
en verbeteren van het reparatieproces van
Stadgenoot. Marieke Koenes, senior medewerker
Dagelijks Onderhoud, was daar blij mee. ‘We zijn
in maart begonnen door alle betrokkenen uit te
nodigen: van de klantenservice tot de afdeling die
de rekeningen verstuurt. Huurgenoot
vertegenwoordigde de huurders,
onze klanten. Daarnaast hebben we een onderzoek laten
doen onder h
 uurders en kijken
we naar de cijfers waarop de
klanttevredenheid wordt
gebaseerd.'

Een half jaar later, waarin veranderingen in het proces
zijn doorgevoerd, is duidelijk dat vooral de eigen dienst
van Stadgenoot het beter doet: de klanttevredenheid is
gestegen. Nog niet alles gaat optimaal, maar de klant
mag verwachten dat de vakmensen van Stadgenoot

binnen vijf dagen komen,
bij niet urgente klachten
(Stadgenoot streeft naar drie
dagen. Daarvoor hebben we extra
vakmensen nodig en die zijn op dit moment
lastig te vinden)
aankomen binnen de twee uur die zijn afgesproken
zoveel mogelijk de reparatie in één keer uitvoeren,
tenzij zij materiaal moeten bestellen of het een
ingewikkelde klus betreft waarvoor meer tijd nodig is
of er toch een aannemer moet komen
snel laten weten wat er gaat gebeuren.
Nu dit Interne proces beter verloopt, gaat Stadgenoot
aan de slag met de reparatieverzoeken die door aan
nemers worden uitgevoerd. /
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Advies klimaatstrategie
Stadgenoot heeft een lange termijnstrategie om in 2050 alle woningen energieneutraal te
maken. Voor Huurgenoot is natuurlijk belangrijk dat bewoners worden betrokken bij de
planning en uitvoering. Daarom hebben we 11 september een advies hierover uitgebracht.
Een paar punten uit dit advies.

Er zijn nu al veel bewoners met vragen en zorgen in
verband met aardgasvrij maken van wijken en
woningen. Stadgenoot zou zo vaak en zo concreet als
mogelijk over de plannen en voortgang moeten com
municeren zodat bewoners zelf een inschatting kunnen
maken van wat zij zelf kunnen of moeten doen.
Er zou een centraal punt moeten komen voor het
melden van initiatieven van bewoners, ongeacht of
dat huurders of mede-eigenaren in een VvE zijn. Daar
kunnen alle initiatieven worden verzameld zodat er
inzicht is in wat er allemaal gebeurt.

Actieve bewoners betrekken bij pilots
Er lopen al pilots. Hoe zijn de bewonerscommissies
of de bewoners daarbij betrokken? Juist bij pilots is het
belangrijk om ook de bewonersbetrokkenheid zo goed
mogelijk te krijgen en daarvoor ook nieuwe werkwijzen
toe te passen.

Prioriteit beschikbaarheid
Stadgenoot vindt het belangrijk om vrijkomende woningen snel weer beschikbaar te hebben voor verhuur en
zal soms kiezen om weer te verhuren voordat de woning is aangepast. Daar is
Huurgenoot het mee eens. Wel
wil Huurgenoot dat er wordt
nagedacht over de extra
kosten die huurders
dan moeten maken
voor energie.
Huurders zijn niet
in een positie om
zelfstandig veel te
veranderen. Zij zijn
daarvoor afhankelijk van de ingrepen
die Stadgenoot als
verhuurder doet.
Huurgenoot verzoekt Stadgenoot
mee te denken over een tegemoetkoming.

Niet voorop met nieuwe technieken
Stadgenoot zal niet als trekker van grote vernieuwingen
op het gebied van energiebesparing optreden. Dat is
begrijpelijk. Huurgenoot adviseert om vooral breder
te kijken en geeft een paar goede voorbeelden.
– Het gebruiken van (delen van) het gasnet om ver

warming met waterstof als (bijgemengde) brandstof
toe te passen
– In plaats van een warmtepomp in kleine, matig
geïsoleerde woningen over te gaan op infrarood
erwarming (is elektrisch).
– Balansventilatie, maar dan goed geïnstalleerd en
onderhouden toepassen in woningen. (gebeurt in
Duitsland en België veelvuldig).

CO2monitor

Stadgenoot gaat hiermee werken. Huurgenoot zou graag
een uitleg krijgen over hoe een dergelijke monitor werkt
en wat de toepasbaarheid ervan is. Dit om huurders te
kunnen informeren.

Energiezuiniger apparatuur
Een energiezuinige koelkast, wasmachine of droger kan
enorm schelen in het energieverbruik maar is vaak duur
in aanschaf.
Verhuur van energiezuiniger apparatuur kan wellicht een
optie zijn. Dit moet dan wel aantrekkelijk zijn voor de
huurders (zowel in prijs als in service) en uiteraard haalbaar voor de betrokken ondernemer. Huurgenoot wil
eerst een evaluatie van het experiment van
Eigen Haard zien voordat Stadgenoot
een aanbod in die richting
ontwikkelt.
Stadgenoot moet niet te
licht denken over gasaansluiting eruit,
inductieplaat erin. In
veel Amsterdamse
keukens staat nu
een fornuis.
Huurgenoot wil dat
huurders bij wie de
gasaansluiting wordt
verwijderd een vergelijkbare voorziening
terugkrijgen.

Aansluitingen aanpassen
Er worden nu oude elektra meters vervangen door
slimme elektra meters. Dat is een mooi moment om
ook de aansluitingen van de woningen alvast geschikt te
maken voor elektrisch koken (dat vergt meer dan wat er
nu geleverd wordt door Liander). Huurders die dat al
willen kunnen dan vast overschakelen. /

Foto Charlotte Bogaert
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Klantenpanel van start
Het idee om een online klantenpanel te starten leeft al langer. Willy
de Looper is hiervoor verantwoordelijk bij Stadgenoot. ‘Bij een klanttevredenheidsonderzoek hebben we
gevraagd aan huurders of ze hieraan willen deelnemen en 500 men-

sen hebben aangegeven dat ze dat
willen. Natuurlijk werken we hierin
samen met Huurgenoot. Zij denken
mee over de onderwerpen en de
vragen die we kunnen stellen. De
eerste vragen die uitgaan hebben
betrekking op zelfbeheer. We willen

graag weten hoe huurders hierover
denken.’
Onderzoeksbureau USP is een website aan het bouwen die begin
november waarschijnlijk live gaat
met de eerste vragen. /

Federatie van huurderskoepels in oprichting
De Huurdersvereniging Amsterdam is opgeheven.
Sinds vorige zomer is er gewerkt aan een manier
om toch de huurdersbelangen, van de huurders van
de Amsterdamse corporaties, gemeenschappelijk te
vertegenwoordigen. Er ligt nu een startbesluit om
een Federatie te vormen van huurderskoepels.
Op 1 juli 2015 werd de nieuwe Woningwet van kracht.
Deze wet was onder andere aangepast door de bekende
uit de hand gelopen hobby’s van verschillende corporaties in den lande: de derivaten en het schip van een corporaties in Rotterdam en de Maserati van een corporatiedirecteur in Amsterdam. De regering vond het
welletjes.
In de wet staat dat de vertegenwoordigers van de huurders ook mee moeten praten over de prestatieafspraken
die er gemaakt moesten worden tussen corporaties en
de gemeente. Een paar dagen voordat de wet in werking
trad, hadden deze twee partijen afspraken gemaakt met

de Huurdersvereniging Amsterdam (HA). Dat leek op dat
ogenblik redelijk voor de hand te liggen. Alle koepels
van Amsterdam waren immers lid van de HA en deze
deed het overleg al geruime tijd daarvoor.
De HA bestaat niet meer. De koepels van Amsterdam
zijn in de zomer van 2017 al begonnen met samen te
werken en sinds de opheffing van de HA werken ze
samen om dit overleg over te nemen. Op dit moment ligt
er een startbesluit om te komen tot een Federatie van de
koepels van Amsterdam. De samenwerking is een feit,
maar nu moeten we zorgen dat we ook een officiële juridische partij worden. De andere twee overlegpartners
(gemeente en federatie van woningcorporaties) moeten
er wel vanuit gaan dat we namens de huurders van de
corporatie huurders spreken. Hier wordt nu hard aan
gewerkt, we zitten op de planning, voor het einde van
dit jaar moet de Federatie er zijn.
De naam staat nog niet vast, wie een goed voorstel heeft
mag dit melden. /

Foto Charlotte Bogaert

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
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Algemene Ledenvergadering
over Duurzaamheid

5 november 19.30 uur

19 november, 19.30-22 uur

Huis van de Wijk.
A.J. Ernststraat 112, Buitenveldert

De Meevaart, Balistraat 48A,
Amsterdam Oost
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