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HUURGENOOT

IN DEZE NIEUWSBRIEF

Ik verlies mijn inkomen en kan
de huurverhoging niet
betalen. Wat nu?

INTERVIEW MET HENK
VAN VEEN
Veel huurders zijn in de corona crisis hun inkomen

CORONAPROTOCOL

kwijtgeraakt. Hun verlies wordt niet altijd of niet genoeg

WERKLUI IN HUIS

gedekt door de steunmaatregelen.Huurgenoot had het
liefst gezien dat Stadgenoot alle huren bevriest en de
huurverhoging uitstelt tot 2021. Helaas heeft Stadgenoot
daar niet voor gekozen. Stadgenoot heeft de inkomsten
uit de huurverhoging te hard nodig om door te gaan met

HUURVERHOGING

nieuwbouw en de verbetering van woningen. Daarom
kiest Stadgenoot ervoor om per geval te bekijken wat de
beste aanpak is. Het advies aan huurders die door de
corona crisis minder of geen inkomen meer hebben, is om
zo snel mogelijk een afspraak te maken met Stadgenoot.

LODEN LEIDINGEN

Per situatie wordt bekeken wat de beste oplossing is:
soms is dat huurbevriezing, soms kan de huur tijdelijk
worden opgeschort, soms is dat hulp om een beter
betaalbare woning te vinden.
Heeft u minder of geen inkomen door de
corona crisis? Neem contact
op met Stadgenoot en bespreek wat er mogelijk is voor
uw huur.
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Vanuit een dorp in Noordwest Brabant kwam Henk van Veen op zijn zevende in de Rustenburgerstraat terecht. Dat
was wennen in het begin, uit de provincie rechtstreeks naar de Pijp. Toen merkte hij al dat huurders goed voor
zichzelf moesten opkomen. ‘Het was een arme straat, levendig ook, met veel bedrijfjes waar we wel kattenkwaad
uithaalden. Met één gemeenschappelijke vijand: de huisbazen. Dat waren veel particulieren, en daar zat niet altijd
wat fraais bij.’
Nu veel jaren en bewonerscommissies en -platforms verder, is Henk verknocht aan Amsterdam en zit hij namens
Huurgenoot in de Federatie Amsterdamse Huurkoepels. ‘Wat mij altijd heeft gemotiveerd, is dat ik een hekel heb
aan labbekakkerig werk. Als je panden bouwt, renoveert of opknapt, doe het
voor de toekomst, en met respect voor wat er staat. Denk na over wat effectief is voor de lange termijn.’

Spons aan een stok
Na de technische school en later de HTS werkte hij jarenlang als
inspecteur voor een energiebedrijf, kennis die hem goed van pas kwam
in zijn andere ‘loopbaan’, die van zeer actieve bewoner. De eerste
bewonerscommissie die hij in 1988 in Bos en Lommer oprichtte, ging
grondig van start. ‘Eigen Haard had plannen om het blok te renoveren,
en legde ons meteen een stapel tekeningen voor hoe het moest
gebeuren. Die hebben we van tafel geveegd. Eerst was er een
woonwensenonderzoek nodig. En dat betekende 192 bewoners achter
de broek zitten.’ En niemand was toen nog op het idee gekomen om
ook vrouwen te raadplegen. ‘In die tijd stonden zij nog vooral in de
keuken– en hadden dus ideeën over een praktische en werkbare
indeling. Die was anders dan het voorstel van de corporatie. Ramen
lappen, ook zoiets … In het eerste ontwerp zou je de ramen met een
spons aan een stok, half uit de kozijnen hangend, moeten
schoonmaken. Veel veiliger was om ze naar binnen te laten openen.’
Uiteindelijk heeft de commissie een gedegen blauwdruk uitgeven die
veel beter aansloot bij wat bewoners nodig hadden.
Open vizier
Als je eenmaal zo actief bent, ga je opvallen, merkte Henk. Hij
rolde van het ene bewonersplatform in het andere overleg. ‘Met zo’n
netwerk kon ik wel mensen mobiliseren voor inspraakavonden van
stadsdelen, open podia en andere bewonersbijeenkomsten.
Nieuwsbriefje eruit en daar kwamen we met een hele
groep.’ Inmiddels is hij zo gepokt en gemazeld dat hij kan vertellen
welk complex van welke corporatie is verkocht of aangekocht via
welke makelaar, en wat daar niet in de haak is. Vanuit zijn ervaring als
inspecteur heeft hij woningcorporaties ook kunnen behoeden voor
fouten bij renovaties. ‘Dan dook ik in een bestek, en zag dat een
groepenkast ontbrak. Geen onbelangrijk detail.’ Zijn meest recente
actieve rol is in de Buurtkamer in Bos & Lommer, die in zelfbeheer van
bewoners is. En nu ook de Federatie Amsterdamse Huur Koepels. Zijn
boodschap voor corporaties: ‘Zorg ervoor dat huurders je kunnen
vertrouwen. Wees transparant, benader je huurders met open vizier en
kom afspraken na.’ En voor bewonerscommissies: ‘Weet wat je kunt
beïnvloeden en wat niet.’
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Giftig drinkwater door
loden leidingen

Huizen die voor 1960 zijn
gebouwd kunnen nog loden drinkwaterleidingen hebben. Lood
is super giftig, en loden waterleidingen geven heel langzaam
wat lood af als er water langs stroomt. Sinds 1960 is het dan ook
verboden om lood te gebruiken voor
drinkwaterleidingen. Echter, er zijn nooit maatregelen getroffen
om bestaande loden drinkwaterleidingen van voor 1960 te
vervangen.

Hoe weet u of er loden leidingen in de woning aanwezig zijn?
Is uw huis van voor 1960, dan kunt u eenvoudig zien of er

Onder lood, boven koper

nog loden leidingen zijn. Ze zijn voor elke leek herkenbaar, zie afbeelding.
- Kijk waar de waterleiding het pand in komt, in oude huizen is dat vaak onder de vloer van het trappenhuis, en
soms in de meterkast.
De leiding die vanaf het punt van binnenkomst naar alle verdiepingen gaat, is soms ook nog van lood.
- Controleer de kleur. Een loden leiding is grijs, koper is roodachtig of bruin. Als de leiding geverfd is of vuil is,
krab dan voorzichtig met een mesje het vuil of verf eraf. Dan ziet u vanzelf de oorspronkelijke kleur, zilverig of
rood.
- Controleer het geluid. Als je met een lepel op de leiding tikt dan klinkt een loden leiding echt dof, koper klinkt
veel helderder.
- Controleer of het buigzaam is. Lood is een zacht metaal en is makkelijk te buigen. Verbindingen tussen leidingen
zijn vaak verdikkingen (een soort knobbeltjes). Koper is harder, buigt niet en de koppelingen zijn echt apart
gesoldeerde stukken. Hier vindt u een filmpje met uitleg over hoe u loden leidingen herkent.
Wat moet u doen als u denkt u dat uw leidingen van lood zijn?
Maak een foto van de leidingen en stuur deze naar Stadgenoot met het verzoek om de leidingen te vervangen.
Stadgenoot zal een deskundige sturen om het loodgehalte van het water te meten. bevat het water te veel lood
in het water, dan neemt Stadgenoot de woning op in het vervangingsprogramma. Totdat de leiding vervangen is,
krijgt u een huurkorting van 20 procent.
Stadgenoot doet geen lood metingen tijdens de corona crisis. Wat kunt u doen?
Helaas voert Stadgenoot tijdens de corona crisis geen metingen uit. Huurgenoot is het daar niet mee eens:
volksgezondheid door veilige leidingen is net zo belangrijk als preventie van virusbesmettingen. Metingen
kunnen echt gedaan worden binnen de huidige regels, en Huurgenoot wil dat Stadgenoot hier zo snel mogelijk
actie op onderneemt. Komt u er zelf niet uit, dan kunt u voor advies en hulp terecht bij !WOON. De medewerkers
van !WOON kunnen u helpen bepalen of u loden leidingen heeft, en helpen om Stadgenoot aan te spreken er iets
aan te doen.
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Coronaproof
werk in en om het huis
Tijdens de corona crisis gaan werkzaamheden
aan woningen gewoon door, en u heeft
misschien werklieden over de vloer. Dat werk
moet veilig gebeuren,volgens de corona
maatregelen van de overheid. Om bedrijven,
bewoners en opdrachtgevers
duidelijkheid te geven, heeft de rijksoverheid
hiervoor een protocol opgesteld. Voor bewoners
geldt dat zij vooraf instemmen met het werk aan
de woning. En voor de werknemers die in uw
woning werken, geldt dat werkgevers
ervoor moeten zorgen dat zij veilig kunnen
werken in een veilige omgeving.

Gemidddeld 3,1 procent
huurverhoging bij
Stadgenoot

Zoals elk jaar heeft Stadgenoot ook in 2020 bijna alle
huurders een voorstel gedaan om de huur te verhogen. U heeft
allemaal inmiddels een voorstel ontvangen. Voordat Stadgenoot de
huurverhoging bepaalde, heeft de woningcorporatie vooraf overlegd
met Huurgenoot. Het advies van Huurgenoot kunt
u hier teruglezen.
Stadgenoot verhoogt de huren met gemiddeld 3,1 procent,
volgens de afspraak die de gemeente en de Federatie Amsterdamse
Huurderskoepels hebben gemaakt. Het venijn zit natuurlijk in dat
‘gemiddeld’. Betaalt u een relatief lage huur, dan wordt uw huur met
meer dan 3,1 procent verhoogd. Is uw huur relatief hoog, dan betaalt
u wat minder.
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Een spannend tijdsgewricht
Farid Tabarki is nieuw lid van de Raad van
Commissarissen

‘De druk om voor betaalbare woningen te blijven zorgen, de transitie naar schone energie, wijken
evenwichtig samenstellen, woningen rechtvaardig verdelen, andere woonwensen zoals coöperaties die
opkomen … de stad, en dus ook woningcorporaties staan voor een flinke opgave.’ Trendwatcher en
adviseur Farid Tabarki is onlangs lid van de Raad van Commissarissen van Stadgenoot geworden, op
voordracht van de Maatschappijraad.
Farid ziet het als zijn opdracht in de Raad van Commissarissen om Stadgenoot te stimuleren een nog
sterkere verbinding te krijgen met de stad. ‘Het is een spannend tijdsgewricht, en niet alleen door
corona. Onze samenleving is steeds complexer geworden, en dat is nog steeds gaande: economisch,
sociaal en technologisch. Dat vereist ook dat onze stad een inclusieve stad moet zijn. Neem
digitalisering, daar hebben huurders ook mee te maken, en niet iedereen is vaardig met technologie. Die
uitsluiting moeten we als stad en samenleving zien te voorkomen.’ Door zijn werk als trendwatcher is
Farid’s blik toekomstgericht. ‘Wat vraagt de toekomst van Amsterdammers, en van onze publieke
instituties? Die nemen we te vaak voor lief, maar ze zijn te belangrijk, we moeten er goed voor zorgen.’
Hij illustreert dat met zijn achtergrond. ‘Geboren in de Bijlmer, in een woningcorporatie woning. Mijn
moeder mocht als katholiek meisje alleen aan de VU studeren. Mijn vader kwam als vluchteling uit
Tunesië op Uilenstede terecht. Allemaal instituties die het leven mogelijk maken

Farid Tabarki woont op Kattenburg, in
een huis dat hij kon kopen van een
woningcorporatie. Hij is de oprichter van
Studio Zeitgeist, een bureau dat onderzoek
doet naar de tijdgeest in Nederland en
Europa, en organisaties adviseert hoe ze met
veranderingen kunnen omgaan.
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Het weefsel van de
samenleving
Natasja van den Berg is de nieuwe
voorzitter van de Maatschappijraad

‘Een kwalitatief goed dak boven je

hoofd is een mensenrecht. Vanuit die maatschappelijke blik volgen

we Stadgenoot.’ We is de Maatschappijraad van Stadgenoot waarvan

Natasja van den Berg sinds kort de voorzitter is. In haar dagelijks

werk is ze gespreksleider over democratie en duurzaamheid – het

voorzitterschap sluit naadloos aan op haar professie en haar visie

op de samenleving.

‘Bewonerscommissies,sportverenigingen, hobby clubs … dat is het

weefsel van de samenleving. Daar ontmoeten we elkaar, en die

ontmoeting is een dagelijkse democratische ervaring. Elke

ontmoeting verandert je, soms een klein beetje, soms pas veel

later, soms zichtbaar of juist ongemerkt. Dat geldt ook voor elk

gesprek dat wij, de Maatschappijraad, hebben met de Raad van

Commissarissen en de directie van Stadgenoot: er gebeurt iets. Niet

altijd direct, maar alle gesprekken laten

sporen na.’

De Maatschappijraad is opgezet als schakel om relevante

ontwikkelingen in de samenleving te verwoorden en te verbinden

met het beleid van Stadgenoot. ‘De Raad van Commissarissen gaat

over het bedrijf Stadgenoot, de Maatschappijraad is

gesprekspartner over wat er leeft in de stad. We geven gevraagd en

ongevraagd advies, en via Farid Tabarki die namens ons in de Raad

van Commissarissen zit, hebben we informele macht. Mijn ambitie?

Nu zijn we onszelf

nog aan het vormen als Maatschappijraad 2.0. En binnen vier jaar

zijn we volledig vindbaar voor alle huurders en medewerkers van

Stadgenoot. Voor zorgen, ideeën, inspiratie …’

Natasja van den Berg kwam 26 jaar
geleden vanuit Bussum in Amsterdam studeren, en wilde
niet meer weg. ‘Nu woon
ik sinds tien jaar in Noord, en ik voel me er echt gelukkig:
dorps en stedelijk
tegelijk.’ Ze is oprichter van Tertium, adviesbureau
voor strategische communicatie en participatie.
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Algemene
ledenvergadering
Huurgenoot in november
Door de corona maatregelen hebben we
de eerste algemene ledenvergadering
(ALV) van dit jaar moeten afzeggen. U
bent hartelijk welkom op de tweede
ALV op: 16 november 19.30 uur. De
locatie geven we nog aan u door.
Uiteraard kunnen we de ALV alleen
laten doorgaan als dit mogelijk is
volgens de regels die dan van kracht
zijn. Mochten we geen echte
bijeenkomst kunnen houden, dan
bedenken we andere manieren om u te
bereiken en
met u te overleggen over onze inzet en
plannen.

Handboek vernieuwing en verbetering
In Amsterdam zijn er afspraken over de manier waarop huurders worden betrokken bij
de vernieuwing en verbetering van hun woningen. Dat zijn afspraken die bovenop
reeds bestaande wetgeving komen. De gemeente, woningcorporaties en de Federatie
Amsterdamse Huurders koepels hebben deze afspraken vernieuwd.
In het Handboek Vernieuwing en Verbetering 2020 – 2023 vindt
u deze afspraken. Ook bevat dit boekje informatie om de afspraken in de
praktijk toe te passen.
Aanvulling
De Amsterdamse kaderafspraken gelden voor huurders van corporaties met een
reguliere huurovereenkomst, in een complex waar renovatie werkzaamheden of
sloop/nieuwbouw uitgevoerd gaan worden. In de afspraken staat de relatie tussen
huurders en de corporatie centraal, met de rechten en plichten die zij hebben.
Klachten
Als u vragen
of klachten hebt, kunt u een mail sturen naar kaderafspraken@amsterdam.nl. Via dit
mailadres kunt ook de geschillencommissie Amsterdamse Kaderafspraken bereiken.
www.huurgenoot.nl

