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Dit is een nieuwsbrief van de 
bewonerscommissie van blok N42, om u te 
informeren over de stand van zaken met 
betrekking tot de renovatieplannen van 

Eigen Haard, de activiteiten van de 
bewonerscommissie, en uw rechten.

Tweede draagvlakmeting

In oktober 2013 is een tweede 
draagvlakmeting gehouden onder de 
bewoners van N42 over de renovatie-
plannen van Eigen Haard. Op 16 november 
jl. heeft de bewonerscommissie de 
bewoners via de website bericht dat de 
tweede draagvlakmeting, net als de eerste, 
niet is gehaald. 57% van de respondenten 
heeft voor het renovatieplan gestemd, 
terwijl een meerderheid van 70% nodig 
was. 43% stemde dus tegen. Dat bracht de 
bewonerscommissie in een lastig parket. 
Immers, de bewonerscommissie 
vertegenwoordigt zowel de voorstemmers 
als de tegenstemmers.  De meerderheid 
stemt vóór het plan, maar de 
tegenstemmers vormen een groep die te 
groot is om te negeren. Deze groep bevindt 
zich bijna geheel in het hoofdblok.

Hoewel de uitslag van de tweede 
draagvlakmeting negatief is, heeft Eigen 
Haard enkele weken terug aangegeven in 
december evengoed de peildatum te willen 

aanvragen. 
De haast leek te maken te hebben met de 
veranderende werkwijze van de stadsdelen 
vanaf januari 2014, waardoor een 
peildatumaanvraag een onzeker en langdurig 
proces kan worden. De bewonerscommissie 
stond daarmee voor een dilemma, aangezien 
ze zowel voorstemmers als tegenstemmers 
vertegenwoordigt: zij wil zoveel mogelijk uit 
onderhandelingen halen voor de 
tegenstemmers, maar tegelijkertijd ook de 
voorstemmers niet belemmeren in hun 
zoektocht naar een nieuwe woning. Daarom 
heeft de bewonerscommissie de wens van 
Eigen Haard voor een peildatum aangegrepen 
om te onderhandelen over het grootste 
pijnpunt voor de hoofdblokbewoners: de 
grote huursprong gekoppeld aan geen 
terugkeermogelijkheid. 

De grote huursprong door gedwongen vertrek 
is een constant pijnpunt geweest in de 
afgelopen jaren, en meermaals naar buiten 
gekomen tijdens enquêtes en bewoners-
avonden. De bewoners van het hoofdblok 
(Czaar Peterstraat 173 t/m 197, Conradstraat 
142 t/m 158 en Lijndenstraat 23 en 25) 
kunnen niet terugkeren naar de eigen woning, 
maken daardoor gedwongen wooncarrière en 
zien een grote huursprong tegemoet. Ter 
herinnering: wooncarrière betekent in dit 
geval groter gaan wonen waardoor niet het 
oorspronkelijke huurcontract kan worden 
gehandhaafd, en het nieuwe contract niet 
alleen een hogere huur inhoudt vanwege de 
geriefsverbetering, maar ook nog eens extra 
verhoogd wordt vanwege de zogenaamde 
Donnerpunten of schaarstepunten.

De bewonerscommissie heeft zich altijd 
gerealiseerd dat in dit blok veel mensen 
wonen voor wie een goedkoop huis veel 
belangrijker is dan een groter en geriefelijker 
huis. Anderen willen misschien best wat 
groter wonen, maar de voorziene huursprong 
met Donnerpunten is voor hen niet 
betaalbaar. Tot nu toe waren de financiële 
consequenties van de renovatieplannen altijd 
onbespreek-baar gebleken in de 
onderhandelingen tussen Eigen Haard en de 
Bewonerscommissie. Door de negatieve 
uitslag van de tweede draagvlakmeting kon 
Eigen Haard echter niet langer om dit 



pijnpunt heen. Als Eigen Haard grote 
toezeggingen zou doen over het
financiële pijnpunt, dan zou de bewoners-
commissie een positief advies richting het 
stadsdeel overwegen. 

De bewonerscommissie is overigens niet 
verplicht een advies af te geven, Eigen 
Haard heeft namelijk de mogelijkheid 
zonder de instemming van de bewoners-
commissie een peildatum aan te vragen. 

Uitkomsten nieuwe 
onderhandelingen

De onderhandelingen tussen Eigen Haard en 
de bewonerscommissie in de afgelopen 
weken hebben de volgende verbeteringen 
opgeleverd in aanvulling op het bestaande 
Sociaal Plan (oktober 2013). 

Let op: dit geldt alleen voor bewoners die 
willen terugkeren naar het eigen blok dan 
wel een ander gerenoveerd blok in de 
buurt.

1. grens voor wooncarrière 
De grens voor 'wooncarrière' is opgehoogd. 
Oorspronkelijk kon de bewoner alleen de 
status van terugkeerder houden als de 
nieuwe woning maximaal 2 m2 groter was 
dan de oorspronkelijke woning. Dit is 
opgerekt. De nieuwe woning mag maximaal 
45 m2 zijn, zonder dat er Donnerpunten 
worden berekend. De huurprijs in de 
linkerkolom van de technische brochure is 
dan van toepassing.

2. maatwerkregeling tot 50m2
Eerder had Eigen Haard al toegezegd voor 
de minima een maatwerkregeling toe te 
passen. De  maatwerkregeling houdt in dat 
een bewoner nooit meer dan ongeveer 
eenderde van het netto-inkomen aan huur 
kwijt zal zijn. Deze maatwerkregeling is nu 
ook van toepassing verklaard op de 
bewoners die te veel verdienen om in 
aanmerking te komen voor huurtoeslag. 
Deze bewoners willen mogelijk best wat 
groter wonen en zijn bereid meer te betalen 
dan voorheen, maar hebben nee gestemd 
omdat de huursprong te groot zou zijn. Nu 
kunnen deze bewoners een nieuwe woning 

betrekken terwijl de huur ongeveer maximaal 
een derde van het netto-inkomen is. 
Netto-inkomen is ongeveer het inkomen na 
aftrek van belastingen. Huur- en zorgtoeslag 
worden meegewogen.

Wat betekent dit voor u?

Hieronder enkele voorbeelden van situaties 
van bewoners. Let op: het zijn hypothetische 
voorbeelden. Uw persoonlijke situatie kan 
anders uitpakken. 
 
1. minimum inkomen, goedkoop wonen 
belangrijker dan groot wonen
U heeft een minimuminkomen, bijvoorbeeld 
bijstand, en woont nu in een goedkope, kleine 
woning. U wil verhuizen naar een 
gelijkwaardige kleine woning in een van de 
gerenoveerde blokken. De huur gaat wel 
omhoog, maar er komen geen Donnerpunten 
bij. U kunt huurtoeslag aanvragen. De 
huurprijs wordt door Eigen Haard na 
verrekening van de huurtoeslag  afgetopt op 
ca. een derde van uw netto-inkomen. 
Huurprijs: linkerrijtje in technische brochure, 
met aftrek tot ca. een derde van netto-
inkomen. 

2. laag inkomen, graag iets groter wonen 
U heeft een inkomen wat iets boven het 
minimum ligt (bijvoorbeeld 900-1100 euro 
netto p.m.) en wilt best iets groter wonen. U 
kunt dan bijvoorbeeld verhuizen naar een 
woning tot 45 m2 in ons blok of in een van de 
gerenoveerde blokken in de buurt. De huur 
gaat wel omhoog vanwege geriefs-
verbeteringen, maar er komen geen 
Donnerpunten bij. U kunt huurtoeslag 
aanvragen. De huurprijs wordt door Eigen 
Haard na verrekening van de huurtoeslag 
afgetopt op een derde van uw netto-inkomen. 
Huurprijs: linkerrijtje in technische brochure, 
met aftrek tot eenderde van netto-inkomen.

3. inkomen boven de huursubsidiegrens, 
wil graag groter wonen 
U heeft een inkomen boven 21.000 euro per 
jaar en wilt graag wat groter wonen. U  kunt 
verhuizen naar een woning van 45 - 50 m2. 
De huur gaat wel omhoog en er komen 
Donnerpunten bij. U kunt geen aanspraak 
maken op huurtoeslag. Evengoed wordt de 



huurprijs door Eigen Haard afgetopt op ca. 
een derde van uw netto-inkomen. 
Huurprijs: rechterrijtje in technische 
brochure, met aftrek tot ca. een derde van 
netto-inkomen.

4. middeninkomen, wil graag groter 
wonen 
U hebt een inkomen boven de 34.000 euro 
per jaar en zou normaal gesproken bij 
verhuizing niet meer in aanmerking komen 
voor een sociale huurwoning. Vanwege uw 
status van stadsvernieuwingsurgent kunt u 
nu echter nog wel verhuizen naar een 
andere sociale huurwoning. Dat kan zijn een 
nieuwe woning binnen dit renovatieplan 
(blok N42 of een van de andere blokken 
genoemd in de technische brochure) of in 
een andere buurt. Kiest u een woning uit de 
technische brochure tot 45 m2, dan betaalt 
u de huurprijs in de linkerkolom 
(terugkeerstatus). Bij een grotere woning 
worden er wel Donnerpunten berekend, 
maar de huur wordt afgetopt op de 
maximale sociale huurprijs (681 euro pp 
2013).

De bewonerscommissie denkt dat ze met de 
genoemde aanvullingen op het bestaande 
Sociaal Plan tegemoet komt aan de grootste 
pijnpunten van tegenstemmers uit het 
hoofdblok. Toch maakt de bewoners-
commissie zich zorgen om de (onvoorziene) 
financiële gevolgen van de renovatie voor 
hoofdblokbewoners, en blijft deze zorgen 
uitspreken naar Eigen Haard toe. Mochten 
de renovatieplannen doorgang vinden, dan 
zal de bewonerscommissie zich blijven 
inzetten voor hoofdblokbewoners, en deze 
ondersteunen bij het naleven van de door 
Eigen Haard beloofde financiële 
maatwerkregelingen. 

Wat heeft de bewonerscommissie 
nu voor de bewoners bereikt?

De afgelopen drie jaar heeft de bewoners-
commissie intensief onderhandeld met 
Eigen Haard. Hoewel Eigen Haard in het 
begin onwrikbaar leek in aanpassing van de 
renovatieplannen, heeft ze inmiddels enkele 
fraaie toezeggingen gedaan die ook op 
papier vastgelegd zijn: 

• Alle koppandbewoners (inclusief 
begane grond): snelle terugkeer met behoud 
van huurcontract, dan wel doorschuiven naar 
een nieuwe woning met behulp van 
Stadsvernieuwingsurgentie.

• Alle bewoners: maatwerkregelingen 
voor minima en lage inkomens bij 
terugkeer/doorschuiven binnen een van de 
gerenoveerde blokken waarbij wooncarrière 
zonder Donnerpunten tot de mogelijkheden 
behoort.

• Hoofdblokbewoners: wanneer de 
'eigen' woning ongeveer gelijk blijft qua 
oppervlak heeft men de status van 
'terugkeerder' met behoud van contract.

• Hoofdblokbewoners, souterrain-
woningen Conradstraat: inspraak in indeling 
bij terugkeer.

Daarnaast zijn enkele kleine toezeggingen 
gedaan zoals een werkende hijsbalk 
(oorspronkelijk zou de haak worden 
weggelaten), een aansluiting voor de 
vaatwasser in grotere woningen (zou 
oorspronkelijk voor moeten worden 
bijbetaald) en een verhuistermijn van 4 
weken in plaats van 2 weken. 

Wat hebben we niet bereikt?

Enkele pijnpunten van de hoofdblokbewoners 
zijn echter onbespreekbaar gebleken:

1. Het opheffen van bergruimtes op zolder. 
Eigen Haard blijft aangeven dat er voor 
zoveel mogelijk grote woningen (dus ook op 
de vierde verdieping) gekozen is, en dat er 
daarnaast een bergkast in de nieuwe 
woningen beschikbaar is. 

2. Het hoge aantal woningen bestemd voor 
verkoop. Eigen Haard wil hier niks aan doen 
vanwege haar financiële rekenmodel.

3. De onmogelijkheid van een 
terugkeergarantie naar de 'eigen woning' na 
samenvoeging. Eigen Haard geeft aan dat dit 
vanwege regels over toewijzing op basis van 



woonduur niet mogelijk is.

Peildatum 

Eigen Haard heeft de afgelopen weken 
mooie toezeggingen gedaan om een groot 
pijnpunt te verzachten, maar is niet geheel 
meegegaan in de wensen van de 
bewonerscommissie. 
Om deze reden heeft de bewoners-
commissie besloten om niet een positief 
advies voor het stadsdeel te schrijven, maar 
een neutraal advies. Een dergelijk advies 
doet recht aan de ongeveer gelijke 
verdeling van voorstanders en 
tegenstanders van de renovatieplannen in 
het blok, en aan de verdeeldheid binnen de 
bewonerscommissie zelf als representatie 
daarvan. Het advies is te raadplegen op 
onze website: www.n42.nl.

Eigen Haard heeft op 6 december jl. de 
peildatum aangevraagd bij het stadsdeel 
Amsterdam Centrum. De verwachting is dat 
het stadsdeel later in december laat weten 
of ze de peildatum afgeeft of niet. Mocht het 
stadsdeel een peildatum afgeven, dan zal 
Eigen Haard naar wij aannemen een 
nieuwsbrief rondsturen over wat er verder 
gaat gebeuren. De bewonerscommissie 
heeft de intentie om een bewonersavond te 
organiseren in het nieuwe jaar waarbij de 
uitslag van de peildatumaanvraag 
besproken kan worden en vragen van 
bewoners beantwoord kunnen worden.

Toekomst bewonerscommissie

De bewonerscommissie blijft actief in de 
nabije toekomst en zal met Eigen Haard in 
overleg blijven. Daarbij houden wij vinger 
aan de pols of Eigen Haard zich aan de 
gemaakte afspraken houdt en zich inspant 
om tot het beloofde maatwerk te komen. 
Wij roepen de bewoners op ons de 
bewonerscommissie op de hoogte te houden 
via ons e-mailadres info@n42.nl of door een 
briefje in de bus te gooien bij Conradstraat 
168 IV. 

De bewonerscommissie bestaat uit:
Ineke van den Berg
Henk Kroon 
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