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'Eén advies gaat in elke actie 
op: stap naar de mensen toe 
die het aangaat' 
'Van volkshuisvesting is geen sprake meer', concludeert Kamerlid Piet de Ruiter 

in de Krant voor de sociale volkshuisvesting die in de aanloop naar de landelijke verkiezingen op 

ruime schaal verspreid is. 'De overheid heeft zich teruggetrokken van een terrein waarop regie 

vanuit het algemeen belang absoluut nodig is. Het gevolg is, dat de dikte van je portemonnee 

weer gaat bepalen of je fatsoenlijk kunt wonen, en dat de woningnood is teruggekeerd voor de 

mensen die niet de financiële armslag hebben om een huis te kunnen kopen. 

Een gevolg van de privatisering 
van de volkshuisvesting dat uit
gebreid beschreven wordt in de 
krant, is de sloopdrift van veel 
woningcorporaties. Complexen 
die toe zijn aan een stevige on
derhoudsbeurt dreigen op grote 
schaal gesloopt te worden. De 
corporaties moeten immers 
marktgericht werken en het zon
der rijkssubsidie stellen. En dus 
plannen ze op de vrijkomende 
grond veelal duurdere (koop)
woningen. 
Algemeen is de klacht van veel 
huurders in de sloopwijken dat 
er onvoldoende aandacht is voor 
hun belangen. En omdat het met 
de bouw van die nieuwe, dure 
woningen heel wat minder gaat 
dan verwacht werd, komt ook de 
doorstroming niet op gang en 
neemt de woningnood hand over 
hand toe. Dat dit tot gevolg 
heeft, dat SP-afdelingen overal 
in het land te hulp geroepen 
worden door huurders en wo
ningzoekenden, zal duidelijk 
zijn. Welke lessen kunnen ze 
daarbij trekken uit de ervarin
gen die al zijn opgedaan? 

De Ruiter, gepokt en gemazeld 
in SP-buurtacties en nu frequent 
spreker op bijeenkomsten in 
sloopwijken: 'Ik kan van alles 
vertellen over mijn ervaringen, 
maar overalligt het net weer iets 
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anders. Er is maar één advies dat 
echt altijd opgaat, en dat ik dus 
ook met nadruk wil geven: stap 
naar de mensen toe die het aan
gaat. Bel aan, vraag wat ze van 
de sloopplannen vinden en 
overhandig ze een informatie
folder of een krant. Of deel 

eerst een enquêteformulier uit 
en haal dat deur aan deur op. 
Dan hoor je heel goed wat de 
mensen vinden en welke vra
gen ze hebben. En dan kom je 
ook de mensen tegen die de 
zaak zó belangrijk vinden, dat 
ze actief willen worden en mee 
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willen werken in een bewoners
comité. 
Wat het vervolg is, hangt 
natuurlijk heel sterk af van wat 
er uit je onderzoek komt. Een 
paar tips zijn wel te halen uit de 
ervaringen die we al hebben 
opgedaan. 



• Houd de mensen steeds goed 
op de hoogte. Zodra de eerste 
sloopplannen bekend worden, is 
er een grote behoefte aan infor
matie. De woningstichting zal 
het vooral hebben over de on
vermijdelijkheid van de plannen 
en over de plichten van de bewo
ners. Wij kunnen goed voorzien 
in informatie over alternatieven 
en rechten. Geef veel folders uit 
waarin je mensen van elke stap in 
het proces op de hoogte houd. 
Beleg een informatie-avond met 
een advocaat. 

e Ga zorgvuldig om met de be
staande inspraakkanalen in de 
wijk. Vaak is er wel een club 
waarmee de woningstichting de 
plannen heeft besproken. Ver
tolkt die heel goed de mening 
van de bewoners en houdt de 
mensen goed op de hoogte, bied 
dan je steun aan en loop vooral 
niet in de weg. Maar staat die 
club geïsoleerd van de bewo
ners, laat dan het bestaan ervan 

je niet weerhouden om zelf aan 
de slag te gaan. Vermijd waar 
mogelijk conflicten. Probeer 
niet de boel ' over te nemen' 
maar leg uit dat zij vooral hlin 
werk moeten doen, en dat wij 
daarnaast op verzoek van en sa
men met een aantal wijkbewo
ners op onze manier voor de 
mensen knokken. 

• Houd rekening met de dyna
miek in de ontwikkelingen. Zo
dra mensen denken dat de sloop 
onvermijdbaar is, richten ze 
zich begrijpelijk op zaken als 
een goede vervangende woning, 
een goede verhuisvergoeding en 
dergelijke. Blijf dan niet als een 
Don Quichotte tegen sloop 
vechten, maar bied je hulp aan 
bij de onderhandelingen met de 
woningstichting. Ook daarbij 
hebben de bewoners je steun 
vaak hard nodig. 

• Wees creatief. Bedenk eens 
nieuwe methoden, zoals de 

afdeling Arnhem die enkele 
maanden een pandje huurde in 
een herstructureringswijk en de 
raadsleden uitnodigde voor een 
rondwandeling. 

e Maak een nauwe koppeling 
met de gemeenteraad. Wethou
ders zijn er sterk in om allerlei 
zaken op volkshuisvestingsge
bied afte schuiven naar het over
leg tussen huurders en verhuur
ders. Laat je daardoor niet weer
houden om allerlei zaken toch op 
de agenda van de raad te zetten. 
Ook al kan die vaak niet even iets 
beslissen: een dringend verzoek 
van de gemeenteraad aan een 
woningstichting is ook een 
winstpunt. 

Op welke landelijke steun kun
nen afdelingen rekenen in hun 
strijd tegen woningcorporaties 
met veel sloopdrift? 
' In de eerste plaats moeten ze 
zelf gaan analyseren, een plan 
maken en aan de slag gaan. 

Daarnaast is er het regio-overleg 
voor adviezen van afdelingen in 
de buurt. Landelijk kunnen we 
bijvoorbeeld helpen door een 
spreker te leveren op een open
bare avond - maar bedenk dan 
wel dat ik niet de vragen kan be
antwoorden over wat er precies 
in de wijk gaat gebeuren. En 
landelijk gaan we in ieder geval 
zorgen voor een nieuwe versie 
van de Krant voor de sociale 
volkshuisvesting. Die zal gro
tendeels hetzelfde verhaal be
vatten als de uitgave van 
januari, maar natuurlijk niet 
oproepen SP te gaan stemmen. 
We zullen hem zo tijd.loos mo
gelijk maken, zodat afdelingen 
er lang mee kunnen werken. 
Hij is bijvoorbeeld prima 
geschikt om uit te delen in een 
wijk waarvoor voor het eerst 
sprake is van sloopplannen -
voorzien uiteraard van een 
plaatselijk inlegvel of een 
enquête ' 

Stop de sloop van de volkshuisvesting 
Tien concrete eisen voor een sociale volkshuisvesting 'die meteen doorgevoerd 
kunnen worden en die geen grote belasting zijn voor de Rijksbegroting', 
presenteerde de SP in de Krant voor de sociale volkshuisvesting. 

1 Bouw goedkoper. Halveer 
het aandeel 'duur' in de nieuw
bouwproductie - en bouw voor 
elke geschrapte dure woning 
twee betaalbare woningen. 

2 Schep wettelijke mogelijk
heden om ontwikkelaars te 
dwingen goedkopere huizen te 
bouwen. Door mogelijkheden 
te creëren in de Wet Ruimtelijke 
Ordening om in streek- en be
stemmingsplannen richtlijnen 
geven voor een minimaal aan
deel goedkope en middenklasse 
woningen. 

3 Spring zorgvuldig met de 
ruimte om. Volgens het kabinet 
moet er volop ruimte gegeven 
worden voor grote kavels in het 

groen. Beter is het om vast te 
houden aan dichtheden van cir
ca 35 woningen per hectare. 

4 Dwing rijke corporaties om 
hun geld in te zetten voor het 
bouwen en verbeteren van so
ciale woningen. Veel corporaties 
hebben grote overschotten. Via 
landelijke regels moeten ze dat 
inbrengen bij een op te richten 
Investeringsbank Sociale Huis
vesting. 

5 Beperk de verkoop van 
sociale huurwoningen. Ver
koop moet verboden worden in 
wijken waar het aandeel sociale 
huur minder dan de helft 
bedraagt van het regionale 
gemiddelde. 

6 Verbied sloopplannen waar
mee minder dan tweederde 
van de huurders instemt. 
Sloop moet beperkt worden tot 
complexen waarvan de woon
kwaliteit echt beneden peil is. 

7 Bouw voor de buurt! 
Bewoners moeten ook na 
nieuwbouw of renovatie in 
hun eigèn buurt kunnen blij
veR. Uitgangspunt bij de her
structur~ring moet de woning
behoefte zijn van de zittende 
bewoners voor zover die in de 
wijk willen blijven. 

8 Vergoed de verhuis- en her
inrichtingskosten bij herstruc
turering volledig en leg dit vast 
in een landelijke regeling. 
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Bewoners zijn nu overgeleverd 
aan de willekeur van hun huis
baas. 

9 Geef de huurders meer zeg
genschap in de corporaties. De 
raden van commissarissen van 
corporaties moeten in meerder
heid gaan bestaan uit leden die 
op voordracht van de huurders 
en woningzoekenden worden 
benoemd. 

10 Verbeter de huursubsidie. 
Verhoging voor alleenstaanden, 
schrappen van de regel dat duur
dere huurwoningen niet mogen 
worden toegewezen aan huis
houdens die aanspraak maken 
op huursubsidie, invoering van 
glijdende tabellen. 
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