NIEUWSBRIEF 4 VAN SP-LEEUWARDEN EN VERENIGING P.E.L.
VOOR DE HUURDERS IN DE WEST-INDISCHE BUURT
http://leeuwarden.sp.nl

http://verenigingpe1.nl

Laatste huizen West-Indische Buurt plat

. Eensloopbedrijf maakte

vrijdag korte metten met het laatste huizenblok van de West-Indische Buurt

STAAT DIT OP EEN DAG IN DE KRANT OVER -UW
WEST-INDISCHE BUURT?!
DAT LAAT U TOCH NIET GEBEUREN?!
Wat kunt u daar zelf tegen doen? Het antwoord is: we organiseren een stemming op grond van artikel
220 boek 4 titel 5 van het Burgerlijk Wetboek. Aan deze Nieuwsbrief zit een stembiljet geniet plus een
uitgebreide toelichting. (zie blad 3 en 4) Nu een korte uitleg:
Op een gegeven moment zal Elkien aan elke huurder een schriftelijk voorstel moeten sturen over wat het wordt: sloop of
renovatie (in welke vorm dan ook) Wij hebben diverse redenen om aan te nemen dat gekozen wordt voor sloop. Volgen:::
Nieuwsbrief 2 van Elkien besluit hun directie daarover in mei a.s. Pas in juni volgt een avond voor alle huurders. dus als
het besluit al is genomen. ..
Op de huurdersavond van SP en PEL op 24/1 j.l. heeft Gosé Posthumus, Elkien-directeur Wonen gesteld: "Wij kunnen
niet zomaar slopen, daarvoor moet minstens 70procent van de bewoners toestemming geven." (bron: LC 25/1/2011)
Zijn opmerking komt voort uit wat staat in artikel 220 BW. Op dit moment is er nog geen plan door Elkien aan u
toegestuurd, dus waarover stemmen? Volgens ons zou u zich zou kunnen uitspreken in algemene zin, bijvoorbeeld tegen
sloop en voor behoud van uw woning. Op het stembiljet kunt u "behoud" ruim lezen: wij bedoelen daarmee zowel:
behoud zonder enige wijziging als groot-onderhoud als woningverbetering (renovatie). Hiervoor is bewust gekozen
omdat u hierover verschillende ideeën en wensen kunt hebben: de een zegt: er hoeft niets te gebeuren, een ander zegt: het
moet beperkt of drastisch gerenoveerd worden en nog anderen zeggen: groot-onderhoud is voldoende. Zoveel mensen,
zoveel meningen. Maar dat lijkt ons van later zorg: eerst'zou de sloopdreiging van tafel moeten.
BIJ HET STEMBILJET VINDT U DE UITGEBREIDE TOELICHTING.
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De stand van zaken
Dinsdagavond 12/4j.l. was de Wijkconferentie van Wijkpanel Nijlàn. Ook daar werd met geen woord
gesproken over hoe het verder gaat met de West-Indische buurt. Wel werd gezegd dat het ISV-3 geld
"onvoldoende was voor een grootschalige herstructurering". Dat laatste woord betekent meestal sloop en
nieuwbouw. Wat dan kennelijk toch weer betekent dat dit geld ook (deels) als sloopgeld kan worden
gebruikt? Heeft ook de huurderswerkgroep Suriname straat e.o. die achter gesloten deuren praat met de
woningcorporatie en zowel naar verluidt sloop- (!) als renovatiescenario's heeft uitgewerkt, zwijgplicht
opgelegd gekregen tegenover al die huurders die al maanden in onzekerheid leven? Het lijkt wel zo. Zo ja,
wat heeft men te verbergen?
Wat betreft de enquëte, uitgevoerd door de huurderswerkgroep Surinamestr. e.o. is ons nog steeds niet
duidelijk wat daarvan de uitkomsten waren. Daarom het volgende

Voorstel
Laten de huurders van de West-Indische buurt samen met de SP en het PEL een bezoek afleggen bij
huurderskoepel Nieuw Elan, waar de enquête zou zijn volgens een van hun medewerkers.
Laten we dan daar maar gaan vragen naar de uitslag. Tevens hebben we dan de gelegenheid hierover vragen
te stellen. Omdat u allemaal lid bent van Nieuw Elan heeft u ook het recht om openheid te vragen over
de stand van zaken betreffende de plannen rond uw buurt, nu kennelijk de huurderswerkgroep nog
niet de moeite neemt om ook maar een nieuwsbrief je hierover te verspreiden.
PEL en SP helpen u graag met het opstellen van het verzoek betreffende openheid van zaken. Wilt u naar
Nieuw Elan om openheid van zaken over m.n. hoe ver de plannen gevorderd zijn m.b.t uw buurt en ook wel
eens weten hoe het zit met de uitslag van de enquête van die huurderswerkgroep, dan kunnen we daar
gezamenlijk heen.
U kunt zichhiervooraanmeldenvia 058-2671636(PEL)of D. Faber 058-2660444(SP-Lw)
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Wist u trouwens

dat:

U zonder dat u dat wist "automatisch"zodra u uw huurcontract tekende, lid bent gemaakt, van de
huurderskoepel Nieuw Elan, waarbij de Huurderswerkgroep Surinamestraat e.o. is aangesloten?
U kunt dat zien op uw servicekosten overzicht wat u hoort te ontvangen bij elke aangekondigde
huurverhoging. Daarop staat een heel klein bedragje per maand als contributie voor Nieuw Elan.
Hieronder een servicekosten overzicht van een huurder uit de West-Indische buurt:
Betreft: huurverhoging met ingang van 1 juli 2010 van Arubastraat .te
Oude huur

Omschrijving

~

netto huur woning
glasverzekering'
service-onderhoud
onderhoud tuin (collectief)
schoorsteenvegen
administratiekosten
lidmaatschap Nieuw Elan

Totaal:

Bedrag

338,51
1,51
7,77
1,43
1,33
0,54
1,00

4,06

352,09

4,06

LEEUWARDEN.
%
1,20

Nieuwe
huur
342,57
1,51
7,77
1,43
1,33
0,54
1,00

356,15

Niemand kan in Nederland echter gedwongen worden om lid te zijn van een club als hij/zij dat niet wil.
Als u wilt protesteren tegen een gang van zaken waarbij u straks voor voldongen feiten wordt geplaatst door
hen, kunt u overwegen uw lidmaatschap op te zeggen. Dat kan door een briefje naar Elkien te sturen:
Postbus 836, 8440 AV Heerenveen U schrijft hen dan dat u niet langer lid wilt zijn van Nieuw Elan en geen
contributie via de huur wilt betalen.

Overleggen met SP-Tweede Kamerlid Paulus Jansen?
SP-Tweede Kamerlid Paulus Jansen (bouwkundig ingenieur) wordt door ons regelmatig over uw buurt
geïnformeerd Hij heeft zaterdag 9/4 j.l. aangegeven op korte termijn weer naar de West-Indische buurt in
Leeuwarden te willen komen.
Zijn er individuele huurders die zaken betreffende hun woning en buurt met hem willen bespreken, dan is
daarvoor op dat moment gelegenheid. In verband met de planning kunt u zich daarvoor nu alvast opgeven.
U ontvangt dan tZ.t nader bericht over datum en tijd. Belangstelling?
Bel dan 058-2671636 (PEL) of D. Faber 058-2660444 (SP-Lw)
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STEMBILJET
HIERBIJ VERKLAART ONDERGETEKENDE DAT HIJ/ZIJ ALS HUURDERIHUURSTER
VAN ONDERSTAANDE WONING TEGEN SLOOP IS VAN ZIJNIHAAR WONING EN
VOOR BEHOUD VAN DE WONING.
Toelichting: onder "behoud" wordt hier verstaan: zowel behoud in de huidige staat als behoud
door groot-onderhoud als behoud door beperkte of uitgebreide renovatie of een combinatie
van groot-onderhoud en renovatie. U legt zich hiermee dus NIET vast inzake de vraag HOE
de woning moet worden behouden en wat er al dan niet zou moeten gebeuren aan de woning.

NAAM

.

ADRESINCL. HUISNUMMER.....................................................................
TYPE WONING

(laagbouw of duplex)

HANDTEKENING

I.v.m. artikel 220 BW is voor de geldigheid van uw stem uw handtekening vereist.
Wij komen de stembiljetten over enige tijd weer bij u ophalen. U kunt uw ingevulde en ondertekende
stembiljet ook deponeren in het postvak van vereniging P.E.L.: Marowiinestraat 8-C Dat is in het oude
winkelcentrum vlak bij de Antillenflat. (postvak zit tegen de zijmuur van de vleugel die staat langs de
Antillenweg, waar o.a. de Kipstop zit) Wij publiceren 1.Z.1.de uitslag van de stemming.
U heeft tevens als huurder het recht de uitslag te controleren.
(Stembiljet even losscheuren van de Nieuwsbrief)
------------------------------------------------------------------------------------

STEMBILJET PLUS TOELICHTING: STEMMEN: WAAROM EIGENLIJK?
Waarom stemmen? PEL en SP hielden toch een draagvlak onderzoek? En daaruit bleek toch dat de overgrote
meerderheid van u als huurder tegen sloop is en voor het opknappen van de laagbouw en de duplexwoningen?
Ons draagvlak onderzoek ondersteunt zeker de wens van de overgrote meerderheid van u dat uw woning wordt
opgeknapt en heeft daarom wel betekenis. Maar juridisch is dat niet voldoende. Als we gezamenlijk met huurders een
poging willen doen om mogelijke sloop te keren, is uw handtekening noodzakelijk. Mocht Elkien u namelijk te zijner
tijd formeel schriftelijk meedelen dat uw woning wordt gesloopt, dan willen we samen met u kijken welke juridische
mogelijkheden er zijn via de rechter om hun sloopplan te keren. Een uitslag van deze stemming waarbij u zich tegen
sloop en voor behoud uitspreekt van uw woning, kan daarbij helpen.
NADERE illTLEG: een lastig stukje tekst uit Boek 7 Titel 4 van het Burgerlijk Wetboek plus de toelichting.
Let vooral op de vette letters.
Artikel 220
1. Indiengedurende de huurtijddringende werkzaamheden aan het gehuurde moeten worden uitgevoerd of de
verhuurder krachtens artikel 56 van Boek 5 iets moet toestaan ten behoeve van een naburig erf, moet de huurder daartoe
gelegenheid geven, onverminderd zijn aanspraken op vermindering van de huurprijs, op ontbinding van de
huurovereenkomst

en op schadevergoeding.

2. Lid 1 is van overeenkomstige toepassing wanneer de verhuurder met voortzetting van de huurovereenkomst wil
overgaan tot renovatie van de gebouwde onroerende zaak waarop die overeenkomst betrekking heeft, en daartoe aan de
huurder een. qelet OP het belanq van de verhuurder en de belanqen van de huurder en eventuele onderhuurders. redelijk
voorstel doet. Een dergelijk voorstel wordt schriftelijk gedaan. Onder renovatie wordt zowel sloop met vervangende
nieuwbouw als gedeeltelijke
vernieuwing
door verandering
of toevoeging
verstaan.

3. Indien de renovatie tien of meer woningen of bedrijfsruimten die een bouwkundige eenheid vormen, betreft
wordt het in lid 2 bedoelde voorstel vermoed redelijk te zijn, wanneer 70% of meer van de huurders daarmee
heeft ingestemd. De huurder die niet met het voorstel heeft ingestemd, kan binnen acht weken na de schriftelijke
kennisgeving van de verhuurder aan hem dat 70% of meer van de huurders met het voorstel heeft ingestemd een
beslissing van de rechter vorderen omtrent de redelijkheid van het voorstel.
~
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4. De voorgaande leden doen niet af aan de bevoegdheid van de verhuurder om de huurovereenkomst op te zeggen op
de grond dat hij de zaak dringend nodig heeft voor renovatie, voor zover zulks kan worden gebracht onder de wettelijke
opzeggingsgronden die gelden voor een gebouwde onroerende zaak als waarop de huurovereenkomst betrekking heeft.

Toelichting: (bron tekst: comité SASH-Amsterdam):
Lid 2: Uit de omschrijving van dit lid uit artikel 220 is duidelijk dat als de verhuurder wil overgaan tot
renovatie, waaronder ook sloop met vervangende nieuwbouw wordt verstaan, of gedeeltelijke vervanging of
vernieuwing, u daartoe van de verhuurder een schriftelijk voorstel dient te ontvangen.
Uit het voorstel van verhuurder moet duidelijk blijken dat de renovatie of sloop met vervangende nieuwbouw
kan worden uitgevoerd met voortzetting van de huurovereenkomst. (Dus *niet* een andere huurovereenkomst
voor een *ander* huis!) Indien dat niet mogelijk is kan de verhuurder ervoor kiezen om de huurovereenkomst
op te zeggen OPgrond dat hij de woonruimte dringend nodig heeft voor eigen gebruik.
Het mag duidelijk zijn dat van het vorenstaande geen spr~ke is bij sloop en/of renovatie van meerdere
woningen in een complex, stelt comité SASH.
Lid 3: Hieruit blijkt, dat als het complex waarin u woont uit 10 of meer woningen bestaat, hetgeen hiervoor
bij lid 2 is omschreven - het voorstel vermoedt redelijk te zijn - als er 70% of meer handtekeningen zijn van
huurders die instemmen met het voorgestelde ?lan. Het is dus duidelijk, 70% of meer van de huurders
moeten hun goedkeuring geven voor het voorgestelde plan, pas dan mag verhuurder zijn plan ten uitvoer
brengen. Zie ook op blz. 10 ev. onder de link:
http://home.wanadoo.nl/dbpel/wonen/SASH-DraaiboekSloop-Renovatie - 3e-druk.pdf
Samenvatting:
Woningcorporatie Elkien heeft de handtekeningen van u nodig voordat zij tot sloop mag overgaan en
eerdere ervaring leert dat de hele trukendoos open gaat om u te paaien en met beloften te lijmen en/of
onder druk te zetten om maar 70% van de huurders zo ver te krijgen dat ze voor sloop kiezen.
Dat gaat o.a. via huisbezoeken met veel gepraat over uw woonwensen en mooie verhalen over huurtoeslag,
huurgewenning, de zegeningen van een nieuwbouwwoning of beloften over mooie herhuisvesting, geheel
naar uw wensen... Soms leggen ze u een stapel van 20 papieren voor en papier nummer 13 "moet" u "even
tekenen ". Laat dat nu net uw instemming zijn met sloop van uw woning... Uit eerdere ervaring weten we
echter dat het spreekwoord luidt: veel beloven weinig geven, doet de gek in vreugde leven... Maar u wilt die
"gek" toch niet zijn?! Wees zuinig met uw handtekening en teken niet voor sloopplannen van Elkien!
Ook wordt wel geprobeerd nog voordat er een formeel besluit ligt, huurders met een mooi aanbod tot
herhuisvesting uit de buurt weg te krijgen om daarmee ofleegstand te creëren of om probleemhuurders in
zo'n huis te zetten met een saneringscontract, zodat de buren weggepest worden... Wij zeggen niet *dat*
Elkien dat zal gaan doen, maar dit soort praktijken komen gewoon voor in dit soort situaties.
Willen medewerkers van Elkien op een gegeven moment bij u langskomen, dan kunt u ons bellen met de
vraag om hierbij aanwézig te zijn als u zich onzeker voelt.
Bel dan 058-2671636(PEL) ofD. Faber 058-2660444(SP-Lw)
Genoeg sociale huurwoningen in Leeuwarden?
Uit de door de woningcorporaties Elkien en WoonFriesland op hun websites gepubliceerde lijstjes met
verantwoording van hun woningtoewijzingen valt op te maken dat woningzoekenden op zoek naar een sociale
huurwoning waarbij je in principe huurtoeslag kunt krijgen, in Leeuwarden nu al twee tot drie jaar moeten
wachten... Even over uw buurt: de inschrijfdatum staat rechts dus rekent u zelf hun wachttijd maar uit...
het woningtoewijzingslijstje van Elkien van februari 2011:
104-03-2008

(Sabastraat 20
toewijzingslijstje Elkien 15/1-112/2011:

Surinamestraat llB 15-07-2008
Surinamestraat 19

10-03-2008
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