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VOOR DE HUURDERS IN DE WEST -INDISCHE BUURT
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RECHTSZAAK HUURDERS TEGEN WONINGCORPORATIE ELKIEN LOOPT NOG STEEDS
REDEN RECHTSZAAK: ERNSTIGE TWIJFEL OVER UITSLAG VAN DE DOOR ELK/EN

GEHOUDEN STEMMING

Op 12 juli 2012 stuurde Elkien u een brief waarin zij vertelden dat 70% van de huurders akkoord zou zijn met
sloop en vervangende nieuwbouw. Zoals in Nieuwsbrief 15 gemeld, hebben huurders uit de laagbouw
daartegen een rechtszaak aangespannen omdat zij vinden dat de stemming zoals Elkien liet houden, niet
correct is gehouden. Zo liet Elkien de huurders van de duplexwoningen ook meestemmen over wat er moest
gebeuren met de laagbouw en andersom. Terwijl deze huurders vonden dat de duplexen over het lot van de
duplexen behoorden te stemmen en de laagbouw over het lot van de laagbouw.

WAT WAS DE EIS VANDE HUURDERS?

Volledige openheid van zaken geven over de stemming, er rekening mee houden dat er 2 afzonderlijke
uitslagen behoren te zijn, Elkien veroordelen alsnog tot handtekeningverificatie over te gaan, de
huurders een blanco stembiljet te geven en een waarheidsgetrouwe en controleerbare uitslag te geven
voor de laagbouw en de duplexen afzonderlijk en een dwangsom van 250 euro/dag indien na
veroordeling Elkien nalatig is te handelen conform het geëiste.

Na de nodige vertragingstaetiek van Elkien, waarbij zij tevens wisselden van jurist (reden onbekend) werd op
30/1/2013 de dagvaarding tegen Elkien uitgebracht. Inmiddels, nadat ze om te vertragen tot 2 maal toe uitstel
vroegen aan de rechtbank voor hun reactie (Conclusie van Antwoord heet dat) heeft advocaat Enno van Dalen
inmiddels begin meijl. daarop weer schriftelijk gereageerd (Repliek heet dat) Het wachten is nu op de reactie
van Elkien op dat Repliek (dat heet dan Dupliek). Daar zullen ze ook wel weer 2x uitstel voor vragen. (levert
2 maanden tijdwinst op voor Elkien)
De reden is simpel: om tijdens de mondelinge zitting t.z.t. te kunnen stellen dat alles toch allang door de
feiten is achterhaald. Vandaar ook dat ze al met de sloop van de duplexen zijn begonnen. Voldongen feiten
politiek heet dat.
Nadat Elkien opnieuw heeft geantwoord, wordt waarschijnlijk door de rechtbank een datum bepaald voor de
mondelinge behandeling van de rechtszaak. Vermoedelijk wordt dat pas eind augustus, begin september.

Wie hier meer over wil weten: kijk even in Nieuwsbrief 15 (uitgebracht op 15/11/2012) of bel even als u
'm kwijt bent (058-2671636: even naam en adres noemen op antwoordapparaat is voldoende, dan
sturen we eentje na) of kijk op internet bij http://verenigingpel.nllwonen/631nwsbrf-15-pel-pub.html

BEZWAAR MAKEN TEGEN HET NIEUWBOUWPLAN VAN ELKIEN
OM 60 FLATS TE BOUWEN IN DE WEST-INDISCHE BUURT

IS MOGELIJK TOT EN MET 24 JULI A.S.!

OOK RELEVANT VOOR KOOPAPPARTEMENTEN JULIANALAAN

Op 12 junij.1. stond op de pagina van de gemeente Leeuwarden in de Huis aan Huis o.a. dat de Ontwerp-
Omgevingsvergunning om 60 flats te bouwen op de plaats van de duplexen tot en met 24 juli a.s. ter inzage
ligt op het Stadskantoor.
Daarmee bedoelen ze het nieuwbouwplan. Daartegen kan een "zienswijze" worden ingediend. Een zienswijze
is eigenlijk een bezwaarschrift. Dat moet dan als volgt:

U schrijft een brief aan het College van Burgemeester en Wethouders, postbus 210008900 JA,
Leeuwarden.
U zegt: het onderwerp is: "ontwerp-omgevingsvergunning Woongebouw met 60 appartementen
Surinamestraat, Sabastraat en Curacaostraat te Leeuwarden"
U vermeldt datum, naam en adres en tekent de brief.

mailto:pel@verpel.demon.nl
http://verenigingpel.nllwonen/631nwsbrf-15-pel-pub.html


U kunt deze per post sturen of afgeven op het stadskantoor. Maak altijd even een kopie en vraag bij de
balie om een ontvangstbevestiging. DAT KAN illTERLIJK TOT 24 JULI A.S.! Dan moeten de
zienswijzen bij de gemeente ontvangen zijn.

Het belangrijkste: u zet in uw brie(met welke punten u het wel ofniet eens bent en vooral waarom.

Bijvoorbeeld als u woont in het flatgebouw aan de lulianalaan hoek Surinamestraat dat u veel minder zon
krijgt op uw balkon ofin uw tuin op de begane grond als u beneden aan woont. En dat dit uw stookkosten in
de winter verhoogt. En dat u een deel van uw privacy kwijt raakt want een van de flatblokken komt
evenwijdig te staan aan uw flat aan de achterzijde (daar komen de galerijen en de ramen van de slaapkamers)
en het flatblok aan de Sabastraat eindigt met de zijmuur met ramen ook bij uw flat.

De Sabastraat laagbouw gaat voor een deel uitzien op een 9 meter hoog flatgebouw (en dat geldt ook als u
voor nieuwbouw bent van de eengezinswoningen en daarin terug wilt keren) plus balkons aan de voorzijde.
(meer inkijk in de laagbouw dan nu) Een ander deel van de Sabastraat gaat uitzien op veel "blik" ofwel een
parkeerterrein met hekken ... Het parkeerterrein is alleen bedoeld voor de huurders van de nieuwbouw flat.
De flatblokken worden 9 meter hoog. De duplexen waren ook 9 meter hoog, maar daar was de bovenste etage
een kap en dat geeft toch een ander aanzicht dan een wand van 9 meter hoog. (zie ook de plattegrond)

Het nieuwbouwplan inzien: dat kan op het Stadskantoor (melden aan de balie) of de stukken downloaden via
internet. Probeer deze link:
http://ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0080.05013PBOI-
OWOl/db _NL.IMRO.0080.05013PBOI-OW01.pdf
of deze link:
http://0080.roview .netl?phID=4D4DD932-048D-4215-8EBl-3AEBOA362720
Ga daar naar de rechterkolom en zoek bij "bijlagen"

SLOOPT ELKIEN DE DUPLEXWONINGEN ZONDER VERGUNNING ??

Wij hebben inmiddels de Ontwerp-Omgevingsvergunning ingezien op het Stadskantoor. Het is een dossier
met diverse schriftelijke stukken en met tekeningen. Volgens ons ontbraken echter: de melding van het
voornemen om de duplexen te slopen (vroeger: de aanvraag voor een sloopvergunning) en de "Verklaring van
geen bedenkingen tegen de sloop" (vroeger: de sloopvergunning) Als het goed is, heeft u op 25 juni jl. een
brief van Elkien ontvangen en daarin stond o.a. dat Elkien "ontheffing"zou hebben gekregen voor de sloop
van de duplexwoningen. Deze "ontheffing" troffen wij echter ook niet in het dossier. In zoverre zou
vermeld kunnen worden in uw zienswijze (uw bezwaarschrift) dat het dossier incompleet en daardoor
onvolledig is.

LEEGSTANDSVERGUNNING (NODIG VOOR TIJDELIJKE VERHUUR LAAGBOUW) WERD
DOOR DE GEMEENTE NIET GEPUBLICEERD.

BELANGHEBBENDEN WERD BEZWAARMOGELIJKHEID ONTHOUDEN
t

Zoals bekend worden via kraakwachtenbureau Carex in opdracht van Elkien, leegkomende woningen in de
laagbouw tijdelijk verhuurd. Daarvoor is een zgn. Leegstandsvergunning nodig van de gemeente Leeuwarden.

[Sommige laagbouw woningen worden gebruikt als wisselwoning voor huurders uit de duplexen die terug
willen in de nieuwbouwflat. Daarvoor heeft Elkien geen vergunning nodig van de gemeente.}

Deze Leegstandsvergunning werd nimmer gepubliceerd, wat WEL had gemoeten volgens "onze" jurist.
Het heeft bovendien 10 (!!) maanden geduurd voordat de gemeente ons een afschrift wenste te verstrekken
van deze vergunning. Hij bleek al in september 2012 aan Elkien te zijn gegeven.
De gemeente spreekt zichzelf tegen over de vraag of deze vergunningverstrekking nu wel of niet gepubliceerd
had moeten worden: de persvoorlichter verklaarde tegenover een journalist van de krant van wel, een
teamleider van de afdeling Stadsontwikkeling en Beheer zei weer van niet. Hij beweerde ook dat er geen
bezwaar tegen mogelijk was. Dat geldt echter voor de aanvrager t.a.v. bepaalde zaken die in de
Leegstandsvergunning staan, niet voor derden die volgens onze jurist gewoon 6 weken de tijd hadden moeten
hebben na publicatie om bezwaar te maken tegen de vergunningverlening zelf aan Elkien.
Kortom: belanghebbenden werd door de gemeente door hun handelwijze de bezwaarmogelijkheid onthouden.
Vereniging PEL zal hierover een klacht indienen bij de gemeente. Komt daarop geen bevredigende
reactie, dan vraagt PEL het verder wel aan de Nationale Ombudsman.

http://ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0080.05013PBOI-
http://0080.roview


U HUURT TIJDELIJK EEN LAAGBOUW WONING IN DE WEST -INDISCHE BUURT?
U HEEFT GEEN HUURBESCHERMING EN GEEN RECHT OP HERHUISVESTING

OF VERHUISKOSTEN VERGOEDING!

Sloop- en renovatiewoningen mogen met ingang van 1 juli 2013 maximaal 7 jaar worden verhuurd, in plaats
van de huidige 5 jaar. Dit omdat door de crisis herstructureringsprojecten soms flinke vertraging oplopen.
De volgende informatie komt weg bij de rijksoverheid:

Geen huurbescherming bij tijdelijke verhuur

Bij tijdelijke verhuur op grond van de Leegstandwet gelden de normale huurbeschermingsregels
niet. De huurder heeft dus geen huurbescherming bij beëindiging van de huur. De huurovereenkomst
moet wel voor ten minste 6 maanden zijn en er geldt een opzegtermijn van minimaal 1 maand voor
de huurder en minimaal 3 maanden voor de verhuurder. De huurovereenkomst stopt automatisch als
de vergunning is verlopen. Als een verlenging van de vergunning is aangevraagd en nog geen
beslissing is genomen, loopt de huurovereenkomst door.

Inhoud tijdelijk huurcontract

In de (schriftelijke) huurovereenkomst moet duidelijk staan:

• dat het gaat om tijdelijke verhuur op grond van de Leegstandwet;
• dat er een vergunning is verleend;
• voor welke termijn de vergunning is verleend;
• welke maximale huurprijs in de vergunning is vermeld (voor zover van toepassing).

Voldoet de huurovereenkomst hier niet aan, dan loopt de verhuurder het risico dat de verhuur als
gewone verhuur wordt gezien en hij de huur niet kan beëindigen. (Check uw huurcontractl)

Huurprijs

De huurprijs mag niet hoger zijn dan de prijs die in de vergunning staat. De maximale huurprijs
wordt vastgesteld met het puntensysteem voor huurwoningen.

WAT STAAT ER IN DE VERGUNNING OM DE LAAGBOUW TIJDELIJK TE VERHUREN?

Vergunning afgegeven: 7 september 2012.
Ingangsdatum vergunning: 1 september 2012
Vergunning loopt af: 31 augustus 2014 Dan stopt automatisch de huurovereenkomst!
Het huis dient voor minimaal 6 maanden en maximaal 2 jaar te worden verhuurd.
De maximale netto (kale) huurprijs die Elkien mag vragen bedraagt EUR 400,=/maand.

NIEUWBOUW STEEDS ONBEREIKBAARDER VOOR LAGERE INKOMENS

Het heette in 2012 dat de nieuwbouw flats 515 euro kale huur zouden gaan doen. Of dat nog steeds geldt in
2013, weten we niet. In elk geval geldt dit alleen voor huurders die in de West-Indische buurt
wonen/woonden. Kijk niet vreemd op als voor derden de huur 100 euro hoger ligt ... Het heette ook dat de
energielasten gemiddeld 70-80 euro/mnd zouden bedragen (bron: brochure Elkienjuli 2012)
Dat lijkt ons aan de lage kant, maar wie weet ... In Nieuwsbrief 11 van Elkien (juni 2013) stond o.a. dat de
servicekosten waarschijnlijk ongeveer 40 euro/mnd worden. Alles opgeteld zou u dan daar ongeveer
EUR 625-635 per maand kwijt zijn, maar dan moeten de energielasten niet tegenvallen ... (En ofhet
elektra daar dan ook bij in zit??)
Voor de kale huur en de kleine servicekostenposten is huurtoeslag nodig. De minister echter sluit verdere
bezuinigingen op huurtoeslag, zorgtoeslag ed. niet uit, want van "Brussel"moet nog weer 6-8 miljoen
bezuinigd worden ... De inflatie is in juni 2013 gestegen tot 2,9% dus uw geld wordt weer minder waard ...
Naar we hoorden keert 50% van de huurders NIET terug in de West-Indische buurt. Wij weten wel waarom ...
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