
Rem i Poppe over de noodzaak van SP-inzet voor d 

We moeten er stáán 
Fatsoenlijk en betaalbaar wonen 
is al sinds de oprichting van de 
partij een belangrijke eis van de 
SP. In de jaren zeventig organi
seerden we veel huurders in de 
Bond van Huurders en Woning
zoekenden, die- vaak felle- ac
tie voerde tegen verhuurders en 
gemeenten. In de jaren negentig 
zetten we massale campagnes 
op tegen de absurde huurwonin
gen en de laatste jaren roeren we 
ons in veel plaatsen nadrukke
lijk in de strijd tegen de sloop 
van betaalbare huurwoningen. 
Spanning schreef er al eerder 
over, en laat nu actievoerder en 
oud-Kamerlid Remi Poppe aan 
het woord. Wat is er mis met de 
volkshuisvesting, hoe moet het 
anders, en welke concrete plan
nen zijn er om onze taak te ver
vullen als bondgenoot van de 
huurders die het kind van de 
rekening dreigen te worden? 

Woningcorporaties: 
minder geld, maar meer 

mogelijkheden om 
projectontwikkelaar te 

spelen 
Poppe: 'De ellende begon met de 
plannen van staatssecretaris 
Heerma, die in zijn nota Volks
huisvesting in de jaren negentig 
al sterk inzette op verkleining en 
privatisering van de huursector. 
Maar echt rampzalig was de stel
selwijziging van 1995, waarbij 
de bruteringswet ingevoerd werd 
die de financiële banden tussen 
overheid en woningcorporaties 
helemaal doorsneed. De subsi
dies voor sociale nieuwbouw en 
renovatie zijn toen afgeschaft, 
waardoor de corporaties sinds
dien hun eigen broek moeten op
houden. Om ze daartoe in staat te 
stellen, hebben ze wel meer vrij
heid gekregen van de regering. 
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'Sterk oplaaiende strijd aan het woonfront', voorspelt 

Remi Poppe die na zijn Kamerlidmaatschap weer 

helemaal terug is in de buitenparlementaire actie. 

'En dus de kans én de verplichting voor de SP om zich 

te bewijzen. Landelijk en plaatselijk.' 

Ze mogen - of misschien kun je 
beter zeggen moeten - op grote 
schaal huurwoningen verkopen 
en ze mogen projectontwikke
laar spelen: koopwoningen bou
wen om met de winst hun sociale 
taak te kunnen financieren. Het 
gevolg is dat de volkshuisvesting 
compleet van karakter is veran
derd. Niet langer de ambitie ie
dereen fatsoenlijk te huisvesten 
is dominant, maar de bedrijfs
economische belangen. En dat 
leidt tot grote problemen.' 

Zoals ... 
'Zoals de projecten die je in veel 
plaatsen ziet om betaalbare huur
woningen te slopen om ruimte te 
maken voor koopwoningen. Met 
als gevolg een toenemende wo-

ningnood voor mensen met een 
laag inkomen. In veel steden 
praat je al over wachttijden van 
vijf tot acht jaar. Dat levert echt 
enorme problemen op, bijvoor
beeld voor starters die geen en
kele kans maken op een woning. 
Terwijl vrijwel nergens waar we 
als SP te maken krijgen met 
sloopplannen sprake is van 
slooprijpe krotten. Wel is er vaak 
sprake van slecht onderhouden 
woningen. Maar daarvoor hoef 
je ze helemaal niet te slopen.' 

Sloopprogramma's vaak 
gebaseerd op compleet 
achterhaalde prognoses 

Woningcorporaties moeten dat 
toch ook zien. Waarom gaan ze 
dan door met slopen? 
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'Er zijn nog heel wat corporatie
directeuren die de problemen 
haarscherp zien en die niet mee
doen aan de sloopacties. Maar 
de privatisering en schaalver
groting hebben hebben ook een 
nieuw slag corporaties en cor
poratiedirecteuren opgeleverd, 
die zich vooral projectontwik
kelaar voelen. Voor hen zijn ver
ouderde portiekflats die aan 
groot onderhoud toe zijn vooral 
een kostenpost waar ze snel van
af wi ll en. En wat ook meespeelt, 
is dat er veelal wordt uitgegaan 
van woningbehoefte-prognoses 
van een jaar of vijf geleden. 
Toen gaven de modellen aan dat 
de bomen tot in de hemel zou
den groeien en dat bet aantal 
mensen dat aangewezen is op 



lkshuisvesting: 

e komende jaren 

Remi Poppe 

een betaalbare huurwoning 
sterk zou afnemen. Daarop wer
den de sloopprogramma's geba
seerd die nu uitgevoerd worden. 
Terwijl de vooruitzichten in
middels compleet anders zijn.' 

Wat is jouw oplossing? 
' In de eerste plaats moeten we af 
van het waanidee van Paars, dat 
de huursector teruggebracht 
moet worden van 50 procent van 
het aantal woningen tot 25 pro-

cent. Enerzijds omdat de onder
houctstoestand van huurwonin
gen over het algemeen beter is 
dan die van koopwoningen, en 
anderzijds omdat mensen door 
het ontbreken van huurwonin
gen nu aangezet worden tot erg 
risicovol kopen. Er worden le
vensgevaarlijke hypotheken ge
nomen. Er hoeft maar iets mis te 
gaan in de levens van heel veel 
mensen en de ramp is niet te 
overzien. Door de privatisering 

Landelijke werkgroep 
Volkshuisvesting 
In de werkgroep Volkshuisvesting zitten Remi Poppe, 
Kamerlid Piet de Ruiter, fractiemedewerker Volkshuisves
ting Anna Tijsseling. lngrid Gyömerei uit Oen Haag en 
Peter Verschuren uit Groningen. Over het verzoek van de 
werkgroep om bij veel afdelingen langs te komen, krijgen 
de afdelingsvoorzitters binnenkort bericht. Voor meer 
informatie over de werkgroep kun je terecht bij Anna 
Tijsseling, atijsseling@sp.nl of (070) 318 38 21. 

van de volkshuisvesting lopen 
we echt op de rand van een bul
derende vulkaan. Concreet 
moet er een subsidieregeling 
komen voor het renoveren van 
sociale huurwoningen, en moe
ten de plannen voor sloop en 
verkoop van huurwoningen on
middellijk bevroren worden. 
Grondig onderzoek moet ver
volgens uitwijzen hoe groot de 
behoefte is aan betaalbare wo
ningen. Daar zal uitkomen dat 
de meeste sloopplannen snel 
van tafel moeten. Dan houd je 
natuurlijk nog, dat de kwaliteit 
van die woningen vaak niet ge
weldig is. Wel, als woningen 
voor starters zijn ze vaak nog 
uitstekend geschikt, en ook zijn 
ze heel goed te renoveren. In 
Roosendaal bijvoorbeeld is on
langs een project uitgevoerd 
waarbij portiekwoningen om
gebouwd zijn tot galerijflats, 
zodat het trappenhuis bij de 
woning getrokken kon worden. 
Het resultaat zijn ruime flats 
die gemakkelijk nog veertig 
jaar meekunnen voor een huur 
van 316 euro in de maand.' 

Landelijke werkgroep 
Volkshuisvesting wil 

graag op bezoek bij veel 
afdelingen 

Wat betekent dat allemaal voor 
de SP? 
'De gevolgen van de privatise

ring van de volkshuisvesting 
zullen de komende jaren op een 
uiterst pijnlijke manier duide
lijk worden. Het wonen zal 
daardoor een belangrijk maat
schappelijk strijdtoneel wor
den. Dat betekent dat we er als 
SP moeten staan. En daar zijn 
we ook erg geschikt voor. Juist 
op dit vlak is de samenhang 
tussen actie en fractie van grote 
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waarde, en juist onze werkme
thode van naar de mensen toe
stappen is hierbij een uitste
kend instrument. Ik raad alle 
SP-afdelingen dan ook aan 
goed het belang te beseffen van 
de strijd rond de volkshuisves
ting en erg alert te zijn op 
klachten van bewoners, ge
meentelijke nota's, geruchten 
over sloopplannen, enzovoort. 
Een middel dat daarbij gebruikt 
kan worden, is de Krant voor de 
sociale volkshuisvesting, waar
van onlangs een nieuwe versie 
is gemaakt die een aantal 
maanden actueel blijft, en die 
nog besteld kan worden. 
Landelijk gaan we er natuurlijk 
ook mee aan de slag. Onlangs 
is er een werkgroep Volkshuis
vesting opgericht met mensen 
van de Kamerfractie en van en
kele afdelingen die zich nu al 
veel met volkshuisvesting be
zighouden. Die werkgroep gaat 
een aantal zaken doen. Er komt 
bijvoorbeeld een boekje waarin 
we de gevolgen ontleden van de 
privatisering van de volkshuis
vesting en er komt een onder
zoek naar de omvang van de 
woningnood in een groot 
aantal gemeenten. Maar wat 
belangrijker is: de leden van de 
werkgroep willen nog voor de 
zomervakantie op bezoek gaan 
bij besturen of kerngroepen 
van heel veel afdelingen. Om 
een goed beeld te krijgen van 
wat er allemaal speelt in het 
land, om adviezen te kunnen 
geven en om te ontdekken wel
ke vragen er allemaal leven. Na 
de vakantie denken we dan aan 
een aantal regionale bijeen
komsten om die vragen te kun
nen beantwoorden en afdelin
gen te laten leren van elkaars 
ervaringen.' • 
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