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Van de redactie

Zoals men wellicht in de krant heeft gelezen is het bestuur van SP-Leeuwarden opgestapt, overigens
niet in verband met de West-Indische buurt. Dat betekent dat de inhoud van deze Nieuwsbrief nu niet
meer kan vallen onder gezamenlijke verantwoordelijkheid van SP en PEL. Daarom wordt op dit
moment uitsluitend een Nieuwsbrief uitgegeven onder verantwoordelijkheid van de vereniging P.E.L.
Of dat in de toekomst weer anders wordt is nu nog niet bekend. Enige mensen van de SP zullen
overigens op persoonlijke titel de huurdersgroep WIBTS blijven ondersteunen.

MATIG BEZOCHTE HUURDERSAVOND ELKIEN
KAN MEESTE AANWEZIGEN NIET OVERTUIGEN

Op 24 januari j.l. presenteerde.Elkien haar nieuwbouwplannen voor uw buurt op een matig bezochte
avond in het Friesland College. Wanneer we de echtparen en de bezoekers die niet in de buurt zelf
woonden, van het aantal bezoekers wat Elkien noemt (60) aftrekken, komen we op ongeveer 40
huishoudens uit de buurt zelf. Dat is nog geen éénderde deel van alle woningen. (134) Volgens de
even daarna uitgekomen Nieuwsbrief 6 van Elkien waren de reacties "veelal positief". Afgaande op
wat wij ~:lieavond hoorden, lag dat toch iets anders: veel mensen maken zich zorgen om de hoge huren
en om alle bezuinigingen die Nederland nog te wachten staan, ook verdere bezuinigingen op de
huurtoeslag, de zorgtoeslag enz.
Dat is één van de redenen waarom een meerderheid kiest voor het opknappen van de woningen.
Elkien is uiteraard handig door alleen haar nieuwbouwplan op haar avond te presenteren zodat
de aandacht van de huurders wordt gericht op nieuwbouw en afgeleid van renovatie, omdat dát
niet óók als keuze wordt voorgelegd.
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Slim was ook dat tijdens de presentatie door stedenbouwkundig bureau Sacon en architectenbureau
TWA geen vragen gesteld mochten worden, maar pas later in één op één gesprekken bij de diverse
stands. Dan kan men de mensen beter bepraten.. Elkien stelt dat binnenkort een verslag van de daar
gestelde vragen en geplaatste opmerkingen op haar website is te lezen. Te verwachten valt dat dit
nogal eenzijdig zal uitpakken ten gunste van nieuwbouw, want Elkien wil nu eenmaal nieuwbouw.
Ooit was daar een mooi namaak-russisch woord voor: "agit-prop", wat betekende: "agitatie en
propaganda". . .

De plannen van Elkien: nog steeds zijn ze niet bijv. via een brochure huis aan huis bezorgd, zodat
men ze rustig kan bekijken. Ook lag er op hun huurders avond geen documentatie om mee te nemen.
Elkien heeft bedacht dat u dan maar bij hun op 15/2/2012 geopende informatiepunt langs moet gaan,
zodat u daar verder "bewerkt" kunt worden toch vooral voor nieuwbouw te kiezen. Helpt dat nog niet,
dan staan daar de flessen Beerenburg klaar... Met andere woorden: ziet Elkien de huurders voor
onnozel aan, voor inboorlingen dieje spiegeltjes en kraaltjes gaf, waarbij die artikelen nu door
Beerenburg worden vervangen?! Giet de huurders vol drank, dan zetten ze wel een krabbel?
De angst bij Elkien moet wel groot zijn dat ze hun 70% voor sloop niet halen, dat nog voordat
strikt formeel een sloopbesluit bij de directie is gevallen, al een woning aan de woonbestemming
is onttrokken (Sint Maartenstraat 21) en is ingericht als informatiepunt en clubhuis voor hwg.
Surinamestraat e.o.



WAAR BLIJFT DE BELOOFDE STEMMING OVER DE PLANNEN VAN ELKIEN?

In Nieuwsbrief 6 van Elkien staat daarover geen letter. Of het moet de mistige zin zijn: "Verder wordt
de bewoners gevraagd naar hun voorkeur voor de toekomstplannen ", tijdens een tweede ronde
huisbezoeken vanaf april 2012. Een nieuwe huurders avond van Elkien zou ook ook in april zijn
gepland.
Als klap op de vuurpijl worden "straatgesprekken" aangekondigd van bureau Sacon met de bewoners.
M.a.w.: zelfs op straat kunt u nog lastig gevallen 'Y°rden... Het lijken wel "blaadje-verkopers" die u
zaterdagmiddag op de Nieuwestad een abonnement op een krant o.i.d. proberen aan te smeren...
Wij durven rustig de stelling aan dat Elkien pas laat stemmen als zij denken dat ze door
eindeloze huisbezoeken, straatgesprekken enz. u zover hebben bewerkt en eventueel bang
gemaakt, dat zij hun 70% voor sloop en nieuwbouw halen.
Weeser ook op bedacht, dat mocht u naar dat informatiepunt toe willen, men u zal trachten over te
halen te tekenen voor sloop en nieuwbouw... Die stem hebben ze alvast dan maar weer binnen
nietwaar?
Mocht u naar dat informatiepunt toe willen om hen te overtuigen om te kiezen voor opknappen van uw
woning: bedenk, dat men daar niet zit om met u in debat te gaan over de voors en tegens van
nieuwbouw of renovatie, maar om u over te halen te tekenen voor sloop. Maar wie het eens wil
proberen is daarin natuurlijk volledig vrij.

Ook moet u er op bedacht zijn, dat het nieuwbouwplan van Elkien stapsgewijs wordt uitgevoerd, te
beginne.Dmet een nieuwbouwflat (3-hoog) op de plaats van de duplexen.
Dat juist daar wordt gestart is geen toeval: de bedoeling is vooral oudere huurders om te praten om uit
hun eengezinswoning naar een flat te gaan, zodat de laagbouw qua huurders wordt "leeggetrrkken ",
nog voordat erformeel een besluit is gevallen.. In de leegkomende laagbouw woningen komen dan
klanten van organisatie Zienn of mensen die via kraakwachtenbureau Carex geplaatst worden, dus
zonder recht op herhuisvesting en zonder huurrechten, vaak mensen die urgent onderdak nodig hebben
en in feite nu "voor de bulldozer" uitgaan als Elkien haar zin krijgt. Die mensen krijgen niet de kans
om te stemmen... Dat soort dingen gebeurt dan, in plaats van de laagbouw op te knappen, en
leegkomende woningen weer te verhuren aan bijv. kleine gezinnen die zijn aangewezen op een sociale
huurwoning. Op een woning zoals in uw buurt mag een woningzoekend klein gezin nu al 2-3 jaar
wachten...

Alternatief voor oudere huurders die naar een flat willen, is: zich te laten inschrijven en te wachten tot
er een formeel besluit valt over sloop of over opknappen, als Elkien haar 70% niet haalt. Dit, in
verband met de verhuis- en herinrichtingsvergoeding. Is er een besluit gevallen dan gaat u serieus
(voor die tijd kunt u ter wille van de inschrijving jaarlijks 1 maal reageren op een woning waarvoor u
toch geen schijn van kans maakt) reageren op aangeboden flats die u iets lijken en lukt dat niet, dan
vraagt u om een flat als wisselwoning en zegt dat u niet terug wilt als die flat u goed bevalt. U hebt
recht op voorrang omdat u stadsvernieuwingsurgentie heeft.
Elkien zal tegenover u ongetwijfeld proberen te suggereren dat u snel "moet" beslissen over hun
"unieke en beperkte aanbod" nieuwbouwflats (hun plan voor 60 flats aan de Surinamestraat en
Sabastraat) "Zegt u nu maar snel ja, anders zijn ze zo weg; er zijn er nog maar een paar vrij"... o.i.d.
Men moet zich niet laten opjagen door dit soort "verkoop-trucjes": "beperkte voorraad, uniek aanbod,
afgeprijsd, wie het eerst komt die het eerst maalt" enz.
We vragen ons trouwens wel af hoe het dan bij nieuwbouw gaat met het recht op herhuisvesting op
dezelfde plaats van de huidige huurders in de duplexen?

Nieuwbouw en terugkeer garantie

In Nieuwsbrief 6 van Elkien staat daarover dat alle bewoners de mogelijkheid wordt geboden terug te
keren naar de nieuwe woningen. Dit dan even afgezien van de veel hogere huurprijzen, het fei~dat
niemand u een garantie kan geven op de lage stookkosten zoals Elkien die noemde in haar
overheadsheets die u afgelopen zomer in de bus kreeg en het feit dat Elkien minder
laagbouwwoningen terug wil bouwen dan er nu staan.
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Over die terugkeergarantie wordt gezegd: "daarvoor worden de komende tijd, in nauw overleg met de
huurdersgroep en Nieuw Elan spelregels opgesteld ".
Dus: nu telt "het protocol" waarachter men zich verschuilt als het goed uitkomt, plotseling niet meer
en moet het anders? Daarin staat over dit onderwerp bij 'Sociaal pakket bij sloop':

3. Toewijzing andere huurwoning

a. De huurder van een te slopen woning krijgt voorrang bij de toewijzing van een andere huurwoning van Elkien
met minimaal dezelfde kwaliteit standaardvoorzieningen.
b. De huurder heeft als eerste recht op de woning welke gebouwd wordt op de plek waar zijn oude woning
heeft gestaan.
c. Is de oude plek niet precies te bepalen en willen meerdere huurders uit het plangebied aanspraak maken op
de zelfde woning, dan krijgt de huurder met de langste woonduur voorrang op deze woning.
d. Huurder mag het aanbieden van een nieuwe woning door Elkien uitstellen tot het moment dat huurder een
plan voor de te slopen woning krijgt voorgelegd. Hierbij verliest huurder zijn opgebouwde rechten op een
andere woning en het sociaal pakket niet.

Zie vooral ?unt ben c. Dus die hwg. Surinamestraat of anders gezegd die 5 huurders gaan
meebeslissen over o.a. u als ~en van de andere-huurders, over een wijziging van de spelregels?!
Ja, een wijziging, want er zijn al spelregels, dus waarom dan weer "spelregels opgesteld"?! In dit
verband zijn we ook niet gerust op de geplande inzet van die zgn. 'sociale ondersteuning' (zie
Nieuwsbrief 6 Elkien) in de wijk. Komt er dan een welzijnswerker met zalvend taalgebruik langs om u
te overtuigen dat u maar beter voorgoed uit uw buurt kunt vertrekken, waarbij hij het zo manipuleert
dat u meent dat dit uw eigen vrije beslissing was... Zie ook vooral het volgende berichtje, want tussen
beide berichten zit verband. . .

VOOR WAAR VERTELD: VVD-RAADSLID WYB FEDDEMA STELT:
West-Indische buurt is "zieke buurt"

Deze uitspraak zou het VVD-raadslid Wyb Feddema hebben gedaan in een telefoongesprek met een
huurder in uw buurt. Hij zou tevens "politierapporten hebben gezien" die bevestigden dat uw buurt
een "probleembuurt" zou zijn waar nogal wat criminaliteit ed. zou voorkomen.
Wij zagen echter (om een voorbeeld te noemen) in de gemeentelijke "Wijkatlas Leefbaarheid en
Veiligheid, de Rapportage integrale veiligheidsmonitor 2009" bij Nijlàan daarvan niets terug terwijl
ook de politie een aandeel heeft in het aanleveren van het cijfermateriaal voor deze Wijkatlas. Sterker
nog: het heet o.a. "De wijk Hijlfin is iets veiliger dan Leeuwarden gemiddeld".
De redenen waarom bovenstaande uitspraken gedaan zouden zijn hebben volgens onze eerdere
ervaringen meestal te maken met sloopwensen: schilder eerst de bewoners af als "ziek", a-sociaal of
als halve criminelen, dan gaat een sloopbeslissing des te vlotter en kunnen er liefst duurdere
koopwoningen komen voor de eigen achterban... Maar ook al zou dhr- Feddema het grootste gelijk
van de wereld hebben: zijn de huizen dan "schuldig "?

Samengevat: dit alles is doelbewuste negatieve beeldvorming en u zult niet de eerste buurt zijn die op
die wijze kapot is gepraat. Een van de huurders in uw buurt gaf daarvoor al een paar jaar terug de
voorzet door ingezonden stukken in de krant waarbij uw buurt negatief werd afgeschilderd. Je doet
wat als je op termijn een nieuwe woning wilt, nietwaar...

WAT KUNT UHET BESTE DOEN ALS U TEGEN SLOOP
EN VOOR OPKNAPPEN OF RENOVATIE BENT?

Het antwoord is: helemaal NIETS!! Gewoon niets tekenen. Niemand in Nederland is verplicht om
iets te tekenen, wat Elkien ook beweert! Dit is de belangrijkste opmerking in deze Nieuwsbrief en
het is niet erg als u alles vergeet wat in deze Nieuwsbrief staat, behalve dit!

Op 16januarij.l. stond de concept-overeenkomst "Het Leeuwarder Bestek" op de agenda bij de
commissie Stadsontwikkeling.
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Het gaat om een overeenkomst over het hele volkshuisvestingsbeleid voor de komende jaren tussen de
gemeente en de bt.:idewoningcorporaties Elkien en WoonFriesland. In deze commissie zitten een
aantal raadsleden.

Enige mensen van de huurders groep West-Indische buurt Tegen Sloop heeft daarvan gebruik gemaakt
door een inspraakverhaaltje te houden waarin de aandacht werd gevraagd voor het behoud van de
West-Indische buurt. Dit ook, omdat in die overeenkomst staat dat de corporaties de komende
jaren 2000 (!) sociale huurwoningen willen slopen en dat die huizen worden vervangen door wat
huurwoningen duurder dan 550 euro en vooral door koopwoningen... Een rampzalige
ontwikkeling volgens het PEL. Omstreeks mei a.s. komt de nota opnieuw in de commissie
Stadsontwikkeling.

Voor wie internet heeft: de hele vergadering is via video te bekijken onder de link:

hUp:lll eeuwarden.raadsinfo rmatie.nl/notucastO D/preven!16526#a2endaItem3 26018

De inspraakverhaalt;es van de 2 mensen van WIBTS zitten vooraan bi; deze opname.
Tijdens deze vergadering deed wethouder Thea Koster een belangrijke uitspraak over de West-
Indische buurt. Ze zei namelijk tegenover een van de inspreeksters:
"Als u tegen sloop bent, moet u niet tekenen." En zo is het ook! Voor een deel is het ook een kwestie
wie de langste adem heeft: Elkien die u wil paaien of u. In feite heeft u het makkelijk: u hoeft niets
te doen! Gewoon blijven zitten waar u zit en u niet laten opjagen.

.. De tactiek van Elkien om het draagvlak tegen sloop uit te hollen

a. Leegkomende woningen verhuren aan Zienn.
Dit is een organisatie voor drugsverslaafden. Zienn heeft daarvoor diverse programma's ontwikkeld,
o.a. weer wonen onder begeleiding inclusief een activiteitenprogramma. De bewoners zelf hebben een
contract met Zienn. Een woningcorporatie is ook verplicht om medewerking te verlenen aan dergelijke
programma's door huisvesting ter beschikking te stellen en ze toont daarmee (public relations
nietwaar) haar "sociale gezicht". Maar dat gezicht heeft als het om een buurt gaat waar Elkien
sloopplannen mee heeft, twee kanten: Elkien had aan Zienn ook leegkomende woningen in buurten
kunnen toewijzen waar geen sprake is van sloopplannen. Dat Ziennjuist hier woningen mag huren
voor haar "cliënten" geeft te denken. En wat gaat huurder Zienn stemmen voor al haar gehuurde
huizen in de Surinamestraat en Sabastraat? Juist: voor nieuwbouw, want Zienn moet de
verstandhouding met Elkien wel goed houden, want ze moeten later ook weer andere huizen voor hun
klanten huren nietwaar?

b. Leegkomende woningen in bruikleen geven aan kraakwachtenbureau Carex.
Laatst konden we in blad van Elkien weer een lovend artikel aantreffen over Carex, die van harte werd
aanbevolen aan urgent woningzoekenden, alsof dat niet juist een belangrijke taak is van Elkien zelf.
Ook troffen we in hun jaarverslag 2010 (zie website van Elkien) aan dat men wel woningen laat
bewonen via Carex als men sloopplannen heeft.

c. Tijdelijke huurcontracten
Dit mag pas als er een formeel sloopbesluit door Elkien is genomen en B&W toestemming hebben
verleend om op grond van de Leegstandswet tot tijdelijke verhuur over te gaan.
Tot nu toe is deze toestemming niet verleend. Ook algemeen directeur Alex Bonnerna van Elkien zou
schriftelijk tegenover een van de huurders hebben bevestigd dat er geen sprake was van tijdelijke
verhuur. Maar gezien de punten a en b heeft Elkien deze methode niet eens nodig.

d. Alvast onder de tafel door verhuis- en herinrichtingsvergoeding betalen? (V&H-vergoeding)
Wij hebben aanwijzingen dat Elkien nu al mensen die willen verhuizen en niet terug willen naar de
West-Indische buurt, V&H-vergoeding betaalt waarbij betrokkenen zwijgplicht hebben... Honderd
procent zeker is dit niet, maar het is wel meer dan zomaar een gerucht. . .
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Nieuwbouw beter voor het milieu?

Op 4/2 j.1. stond in de Leeuwarder Courant een artikel: "Studenten redden portiekjlats. Renoveren ka'!.
goedkoper dan nieuwbouw. " Dezestudentenbouwkundevande NHLhaddenonderzoekgedaannaar
de portiekflats van Elkien in Heechterp-Schieringen
Hun conclusie was dat duurzaam renoveren goedkoper was dan nieuwbouw. Zij stelden o.a.:
"Maak de 'schil' van de flat duurzaam door het dak en de gevels beter te isoleren. Strip de
afzonderlijke appartementen, leg er geprefabriceerde vloeren in met vloerverwarming en ontwikkel
geprefabriceerde units waar badkamer, toilet, meterkast en keuken kant en klaar in zijn verwerkt."
Gesteld werd: dat kan in vier weken tijd klaar, je kunt 50 jaar vooruit en het is 20-25% goedkoper dan
nieuwbouw. Wij menen: ook een mooi alternatief voor de duplexen in uw buurt.

Verder blijkt uit diverse websites van deskundigen over beperking van C02-uitstoot bij bouwen, dat
als men berekeningen maakt over de hele tijdsperiode van nieuwbouw tot en met sloop en vervolgens
weer nieuwbouw, dat dit ongunstiger voor het milieu uitpakt dan renovatie... Eigenlijk vrij logisch: er
wordt in het laatste geval veel minder gesloopt. Ook blijft de regel gelden: sloop is kapitaal- en
materiaal vernietiging: niet alles is geschikt voor hergebruik.
Zie ook het miikel bij http://www.lowtechmagazine.be/2008/04/ajbreken-huis.html op internet.

ENERGIEVERBRUIK GEMIDDELD IN NEDERLAND'

In onderstaand grafiekje kunt u zien wat men gemiddeld in Nederland verbruikt qua elektra en gas.Ilo

Vergelijk dat eens met uw eigen jaarverbruik wat op de eindnota staat die u het laatst kreeg. Ons is
verteld dat het huidige energieverbruik van veel huurders helemaal niet zo hoog ligt en dat de lage
energielasten bij het nieuwbouwplan eerst maar eens waargemaakt moeten worden...

Uw verbruikskosten vergeleken met het landelijk gemiddelde van het jaar 2010
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In deze vergelijking is gebruik gemaakt van het landelijk gemiddelde. Bron: HOME-onderzoekvan EnergieNed,2010.
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Geen nieuwbouw zonder bouwfouten

Veel nieuwbouw wordt opgeleverd met de nodige bouwfouten. De Vereniging Eigen Huis heeft een
service voor kopers van een nieuwbouwhuis, de Opleveringskeuring. Hun cijfers: in 2010 had een
nieuwbouwhuis gemiddeld 14,9 opleveringsgebreken. De voornaamste: slecht schilderwerk, en
gebreken aan kozijnen, ramen en deuren. Zij stellen: "Een woningoplevering zonder gebrek offout
komt zelden voor. " (bron: Eigen Huis Magazine november 2011)
Natuurlijk is herstel de verantwoordelijkheid van de eigenaar en niet van u als huurder, maar toch: u
woont er dan en niet de woningcorporatie en zeker bij verborgen gebreken die pas na de oplevering
ontdekt (kunnen) worden, bijv. lekkage, zult u naar de corporatie toe actie moeten ondernemen en
hopen dat zij op hun beurt overgaan tot een vlot herstel.
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Achterstallig onderhoud geen reden tot sloop

Er zijn huurders die oorspronkelijk in een huis woonden met betonnen vloeren. De laagbouw in uw
buurt heeft houten vloeren en die kraken wel eeps. Sommige huurders denken dan het de vloer op
instorten staat, hoèwel het volstrekt normaal is dat een houten vloer wel eens kraakt. Dat is echt geen
reden om de woning te slopen. In uw buurt is sprake van achterstallig onderhoud, wat allemaal te
verhelpen is. In feite heeft Elkien en daarvoor Nieuw Wonen Friesland jaren lang te weinig gedaan aan
het normale onderhoud. Wij vinden het niet meer dan redelijk dat de huurder dat nu niet hoeft te
bezuren met de wens van Elkien om uw huis maar te slopen.
Bij de Martenswoningen in het Valeriuskwartier die precies gelijk zijn aan die van u, kon het
achterstallig onderhoud wel verholpen worden, waarom dan bij u niet? Elkien noemt dat
"voortschrijdend inzicht ", wij denken dat ze bedoelen, dat ze meer verdienen bij nieuwbouw. Immers:
voor herstel van achterstallig onderhoud mag geen huurverhoging worden gevraagd, hun nieuwbouw
zal 550-570 kale huur gaan kosten en de geplande flats 515-550 euro. En dit zijn nog maar hun
voorlopige cijfers.

ffiL in open brief aan pers en raadsleden:
OPKNAPPEN WEST-INDISCHE BUURT IS HUURDERSBELANG

Op 18/11/2011 is onderstaand verhaal verzonden naar de lokale pers en naar alle leden van de
Leeuwarder gemeenteraad. Het stuk werd geplaatst op de nieuwswebsites "Liwwadders" en "Hallo
Leeuwarden". Een verkorte versie van maximaal 400 woorden werd verzonden naar de Te Gast

rubriek van de Leeuwarder Courant en geplaatst.

PEL: Opknappen West-Indische buurt is huurdersbelang

LEEUWARDEN, 18 november 2011 -Vanaf herfst 2010 speelt in de West-Indische buurt de
vraag: worden de 86 laagbouw huizen (Martenswoningen) en de 48 duplexwoningen gesloopt of

worden ze opgeknapt of gerenoveerd? >

Eigenaar woningcorporatie Elkien heeft juli j.l. haar voorkeur voor sloop en nieuwbouw uitgesproken,
evenals de meeste mensen van de officiële huurderscIub, dat laatste geheel in strijd met de uitslag van
hun eigen bewonersenquête die maandenlang stil werd gehouden. Mede daarom voelden veel huurders
zich niet door hen vertegenwoordigd en richtten afgelopen zomer een eigen Bewonerscommissie op:
West-Indische Buurt Tegen Sloop (WIBTS) met 63 huurders als achterban. Het overgrote deel van de
huurders had namelijk gekozen voor het opknappen van de woningen, net als even daarna bij het
draagvlakonderzoek van PEL en SP (januari 2011) en de door ons gehouden stemming met
handtekening. (mei 2011) Daarbij stemde 70% van de laagbouw tegen sloop en 67% van de
duplexbewoners.

We mogen hopen dat Elkien die deze maanden de deuren langs gaat en bezig is met de formele
stemming, met een eerlijke en voor de huurders transparante en controleerbare uitslag komt. Waarbij
zij echter in strijd met de regelgeving, geen schriftelijk plan aan de huurders voorlegden. Veel
huurders gaven aan dat het qua opknapbeurt ongeveer net zo kan als in het Valeriuskwartier: de geheel
identieke laagbouw daar werd een aantal jaren terug opgeknapt en voorzien van o.a. een nieuwe
keuken, douche en toilet. Elkien wil echter nieuwbouw met deels koopwoningen en spreekt over
voortschrijdend inzicht, toekomstgericht werken voor toekomstige huurders ed.

De huidige huurders spelen geen rol meer? Hoe realistisch is het beeld wat Elkien heeft van haar
toekomstige doelgroep qua huishoudensgrootte en inkomsten?

In werkelijkheid is nieuwbouw economisch voor Elkien het voordeligste, waarbij dus niet het belang
van haar huurders maar haar eigen bedrijfs-economisch belang centraal staat. Juli j.l. heette het op hun
huurdersavond: "We slopen de woningen niet omdat ze slecht zijn... "Waarom dan wel?
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Hun website stelde: "Sloop'en nieuwbouw is voor ons economisch gezien het meest gunstige
scenario". Dat nemen we zonder meer aan, want herstel van achterstallig onderhoud mag niet leiden
tot huurverhoging, alleen voor verbeteringen mag huurverhoging gevraagd worden, maar voor hun
huurders is nieuwbouw economisch gezien het slechtste scenario.

Hun nieuwbouwhuizen zouden 550 euro kale huur doen, maar een huurgarantie kan of wil Elkien niet
geven. Dat bedrag zit net onder de aftoppingsgrens voor huurtoeslag voor een huishouden van drie of
meer personen en op het eerste gezicht lijkt de huur na aftrek van huurtoeslag op
(gezins)bijstandsniveau is ongeveer wettelijk minimumloon, dan nog wel mee te vallen, hoewel
huurtoeslag bij een iets hoger inkomen snel afbouwt tot nul euro. Wij denken echter dat huurders er
verstandig aan doen niet te gaan voor de maximaal te verkrijgen huurtoeslag omdat de eerste
bezuinigingen hierop al zijn aangekondigd en wij verwachten dat het daarbij niet zal blijven.
Bovendien vinden rijks-bezuinigingen plaats over de volle breedte van veel regelingen, waaronder ook
de zorgtoeslag, waardoor "stapelingseffecten" optreden die mensen fors zullen raken in hun
besteedbaar inkomen. Naast wonen moeten mensen ook nog kunnen leven.

Dat we ons in Europa bevindep. in het gevaarlijkste economische scenario sinds de 30-er jaren kunt u
elke avond via krant oftv vernemen. Voorzichtigheid qua woonlastenstijgingen is daarom geboden.
Bij woonlasten is vrij shoppen door de huurder bovendien geen realiteit. Een betaalbaar huis is geen
gewoon winkelartikel wat vrij voorradig is. Ook daarom zou Elkien moeten kiezen voor opknappen
van de woningen met hier en daar de nodige verbeteringen, zodat het resultaat wel tot huurverhoging
leidt, maar minder dan bij nieuwbouw. Elkien stelt echter dat nieuwbouw veel langer meegaat en
daarom dus ook "goedkoper" is. Alsof ook dan na 25 jaar de vraag zich niet aandient: renoveren en
dus geld uitgeven? Die kosten op termijn worden gemakshalve nooit meegerekend en de
afschrijvingsperiode is twee maal zo lang als bij renovatie.

Elkien kiest ook voor nieuwbouw vanwege de stookkosten, alsof heel zwaar geïsoleerde woningen
soms geen gezondheidsproblemen geven terwijl de besparing soms tegenvalt en niet gegarandeerd kan
worden en doet net alsof afspraken met de gemeente haar daartoe verplichten. Wat niet waar is, het
'Convenantover energiebesparing stelt: nieuwbouw moet het energielabel A of A++ hebben en volgens
het convenant energiebesparing corporatiesector streven woningcorporaties bij een ingrijpende
woningverbetering naar energielabel B of ten minste een verbetering van twee energieklassen. Energie
besparing afspraken sluiten renovatie dus helemaal niet uit.

Ook zouden de huizen nu plotseling "te klein" zijn. Voor wie? Als je als gezin geen erg hoge eisen
stelt, waarbij hoge eisen ook ~oge huren betekenen, is de laagbouw ook gezien de huurprijs, nog best
geschikt (3 slaapkamers) voor een klein gezin of voor een of twee volwassenen en de duplexen voor
kleine huishoudens, mits opgeknapt en de vochtproblemen zijn verholpen. En de vraag is nu al groot:
als woningzoekende kan men 2 tot 3 jaar wachten op een laagbouwwoning daar of op een duplexje in
bv. de Surinamestraat. Wat blijkt uit de door Elkien zelf gepubliceerde toewijzingslijstjes. .

Elkien heeft enige woningen steekproefsgewijs door bureau KPMS bouwkundig laten onderzoeken.
KPMS heeft echter helemaal geen advies gegeven over wat de beste optie is. De gebreken bleken
vooral om achterstallig onderhoud te gaan, waarvan de huurders nu het slachtoffer dreigen te worden,
omdat Elkien liever sloopt in plaats van herstelt. Alsof het niet normaal is, ook voor onderhoud geld in
de boeken te reserveren.

Samengevat: wij denken dat deze huizen, mits opgeknapt, nog jarenlang een nuttige functie kunnen
vervullen als sociale en nog betaalbare huurwoningen, zeker met de economisch zeer onzekere tijden, ook
voor de gewone Leeuwarder bevolking.

Leeuwarden, 17/11/2011 Secretariaat Vereniging P;E.L.

HANDEN AF VAN DE WEST-INDISCHEBUURT! HANG DE POSTER VOOR HET RAAM!! (z.o.z.)
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