
Pilot wonen in zelfbeheer 
van start 

Op het Woonbondsymposium 
over zelfbeheer in de volks-
huisvesting op 21 juni in Arn-
hem, kondigde de Woonbond 
aan wonen in zelfbeheer actief 
te gaan bevorderen. De bond 
gaat huurders ondersteunen in 
het opzetten van zelfbeheer-
projecten en wooncooperaties 
en het Woonbond Kennis- en 
Adviescentrum start hiertoe 
een pilot. Op 1 oktober is 'Twee 
Blokken Stad' in Rotterdam uit-
gekozen als proefproject. 

Vijftien zelfbeheerprojecten in 
oprichting hadden zich aange-
meld voor de pilot. De kandida-
ten kwamen uit het hele land, 
zowel uit grote steden als lande-
lijke gemeenten. De aanleiding 
voor zelfbeheer ligt soms bij 
een voornemen tot sloop van de 
verhuurder wat uiteindelijk vast-
loopt, en soms bij verkoopplan-
nen van de verhuurder. Twee 
Blokken Stad scoorde hoog op 
vrijwel alle selectiecriteria (o.a. 
er is draagvlak onder de bewo-
ners; de schaalgrootte van het 
zelfbeheerproject is beperkt; 
er is reeds contact met andere 
partijen). De Woonbond orga-
niseert in 2015 een tweede ex-
pertmeeting over wonen in zelf
beheer. Begin September heeft 

minister Blok de Tweede Kamer 
gei'nformeerd over de verdere 
uitwerking van 'de wooncoope-
ratie' (zoals toegezegd aan Adri 
Duivesteijn). De wooncooperatie 
wordt wettelijk ingebed in de 
herziene Woningwet en surft dus 
ook mee op die parlementaire 
behandeling. Bloks voorstel 
heeft een aantal gunstige aspec-
ten. Huurders die een wooncoo
peratie willen starten moeten 
een half jaar de tijd krijgen van 
hun woningcorporatie om een 
plan te maken en een bod te 
doen. De woningcorporatie 
moet bovendien € 5.000,- ter 
beschikking stellen voor het 
opstellen van dat plan. Als de 
wooncooperatie wordt gereali-
seerd, moet de woningcorpora
tie haar een 'bruidsschat' mee-
geven ter waarde van vijf jaar 
onderhoudsuitgaven. Helaas is 
Bloks voorstel vooral toegespitst 
op de situatie waarin huurders. 
hun eigen woning kopen. In 
plaats van als 'gemengd com
plex' of Vereniging van Eigena-
ren verder te gaan, kunnen de 
nieuwe eigenaar-bewoners een 
wooncooperatie vormen, aldus 
Blok. Daarmee draagt hij niet bij 
aan nieuwe (financiele) moge-
lijkheden voor bewonerscollec-
tieven die het beheer of bezit 
van corporaties juist gemeen-
schappelijk willen overnemen. Av 

Geluid 

Stel: u komt op vrijdagavond thuis en neemt de lift naar uw 
appartement op verdieping zestien. Op de vloer ligt een 
enigszins vertrapt karton, met daarop nog juist leesbaar: 
"Beste bewoners, wij hebben vandaag op nr. 1578 een feest 
tot 03.00. Excuses voor de overlast'. Wat doet u? U kent de 
bewoners niet persoonlijk en ook niet van gezicht. U bent 
dan ook niet uitgenodigd. 
Misschien slaat u de documentatie van de inburgeringscursus 
er eens op na: daar staat iets over hoe te handelen bij een 
verjaardag waar u wel uitgenodigd bent: bloemen meenemen 
en niet ongevraagd met een taart aankomen! Maar niets over 
hoeveel feestruimte u de ander moet toestaan. 
U kunt natuurlijk naar die buren toegaan (zo heurt het) en zeg-
gen dat u geen zin hebt in nachtelijk lawaai en dat het Burger-
Ujk Wetboek aan uw kant is. Maar deze mensen hebben hun 
gasten al uitgenodigd en het is wel weekend. Ik herinner me 
een interview met een vrouw die nostalgische herinneringen 
had aan het Rotterdamse Hoogvliet van voor de wijkaanpak... 
Meder weekend hadden we feesten', juichte ze: 'je leefde!' 
Toen ze dat vertelde prees ik me stiekem gelukkig zelf in een 
braaf, grondgebonden middenklassebuurtje te wonen. 
Maar ook dat heeft zijn geluid. De eerste fijne lentedag wordt 
massaal benut om bestratingen en schuttingen schoon te 
spuiten, elektrisch, want bezem en borstel zijn voor armoed-
zaaiers. Verder moeten de opstallen aanhoudend verbeterd en 
verf raaid worden, dus er wordt levendig gezaagd, geboord en 
geschuurd (alies elektrisch). Bij voorkeur in de avonden en 
de weekenden dat zwartklussers tijd 
hebben en de buren meegenieten. 
Maar goed, u wilt dus geen spelbreker 
zijn, maar u voorziet barre tijden als er 
wekelijks gefeest gaat worden. En dan 
biedt een verhuurder uitkomst, iemand 
die met een strenge brief in de lift alle 
bewoners aan de huisregels herinnert. 
Ideaal voor de minder assertieve mens. €r A 

Pleidooi voor Huurdersparticipatiefonds 
De Werkgroep Huurders van de 
PVDA pleit in zijn nieuwsbrief 
van September 2014 voor een 
wettelijke verplichting aan cor
poraties en gemeenten om een 
regionaal Huurdersparticipatie
fonds in te stellen. Corporaties 
zouden daar een percentage 
van hun jaarlijkse inkomsten 
uit huur in moeten storten. Met 
behulp van dit fonds kunnen 
huurdersorganisaties regionaal 

de krachten bundelen voor het 
overleg met gemeenten en cor
poraties over woonvisies en 
prestatieafspraken, zoals dat in 
de herziene Woningwet wordt 
voorgesteld. De Werkgroep sig-
naleert dat huurdersbelangen-
behartiging onder druk staat. 
Het fonds kan ook aangewend 
worden voor de huurderspartici-
patie van antikraakhuurders en 
buitenlandse werknemers. AV 
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