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Verkopen en slopen, dat is kort 
samengevat het recept dat de 
voorgaande kabinetten uitge
schreven hebben voor de huur
sector. Verkopen om de enorme 
'stille reserves' van de woning
corporaties te activeren en in te 
zetten voor het opknappen en 
betaalbaar houden van de reste
rende huurwonjngen. En slopen 
omdat de vraag naar goedkope
re huurwoningen afneemt, en 
vanwege de noodzakelijke ste
delijke vernieuwing. Daarbij 
moeten eenzijdige, verloederen
de wijken 'geherstructureerd' 
worden, wat wil zeggen dat een 
fors deel van de goedkope wo
ningen plaats moeten maken 
voor ruime en dure nieuwe hui
zen, vooral in de koopsector. 
Het nieuwe kabinet lijkt er niet 
anders over te denken. Lijkt, 

omdat de paragraaf huisvesting 
in het regeerakkoord bijzonder 
summjer is. Er staat weinig 
meer in, dan dat er in de steden 
vooral gebouwd moet worden 
voor de middenklasse en hogere 
inkomen en dat de verkoop van 
huurwoningen aan de zittende 
huurders gestimuleerd moet 
worden. 
Verkopen en slopen van huur
woningen dus, en nieuwbouw 
alleen voor de beter gesitueer
den. Vanaf het eerste begin heeft 
de SP daartegen op veel fronten 
strijd geleverd. Argumenten 
daarbij waren dat het voor veel 
huurders een ramp is om te 
moeten verhuizen voor de her
structurering, dat slopen en bou
wen geen oplossing biedt voor 
de achterliggende oorzaken van 
verpaupering, en dat massale 
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sloop tot woningnood leidt. De 
afgelopen weken is vooral dat 
laatste punt nadrukkelijk in het 
nieuws geweest. En dat maakt 
het hoog tijd voor de SP om -
landelijk en plaatselijk - de 
strijd tegen massale sloop en de 
'nieuwe woningnood ' een extra 
impuls te geven. 

Argumenten vóór sloop 
smelten weg 

Begin augustus kwam Aedes, de 
koepelorganisatie van de wo
ningcorporaties, met het nieuws 
dat de vraag naar huurwoningen 
vorig jaar sterk is gestegen. De 
gemiddelde wachttijd in het 
hele land is daardoor gegroeid 
van 1,9 naar 2,6 jaar en het ge
middeld aantal reacties van wo
ningzoekenden op vrijkomende 



'Het is grote onzin dat er genoeg goedkope huurwoningen zijn' 

woningen van 47 naar 66. In de 
vier grootste steden is de gemid
delde wachttijd opgelopen tot 
zo'n acht jaar. De leegstand 
waarvan enkele jaren geleden 
her en der nog sprake was, is 
inmiddels overal verdwenen. 
Vrijwel gelijktijdig zwengelde 
De Volkskrant een oude discus
sie aan: het bouwen van dure 
koopwoningen in achterstands
wijken lost geen enkel probleem 
op. Over de integratie tussen 
arm en rijk die daardoor zou 
plaatsvinden zegt stadsgeograaf 
Van Kempen van de Universi
teit Utrecht: 'Vaak is het omge
keerde waar te nemen. Straten 
met een hoge concentratie lage 
inkomens worden gemeden 
door de nieuwkomers. Voor wij
ken is het beter als grootschalig 
ingrijpen als laatste middel 
wordt gebruikt. ' 
Hoogleraar Samenlevingsop
bouw Jan-Willem Duyvendak: 
'Over het probleem van achter
standswijken moet in termen 
van verandering worden ge
dacht. Steden hebben een eman
cipatiefunctie. Het is niet 
dramatisch als lage inkomens
groepen geconcentreerd wonen, 
zolang het steeds om nieuwe 
mensen gaat.' 

Meer bouwen: in 
middensegment, én 

goedkoop 

Het tegenwicht tegen de massa
le sloop en verkoop van huur
woningen neemt dus toe. Het is 
echter nog maar zeer de vraag of 
het beleid nu ook verandert. 
Aedes bijvoorbeeld trekt niet de 
conclusie dat de bestaande 
goedkope voorraad beschermd 
of uitgebreid moet worden, 
maar heeft als oplossing dat 
er duurdere huurwoningen 
gebouwd moet worden. 'Goed
kope huurwoningen zijn er vol
doende maar door het gebrek 
aan doorstroming komen die 
niet vrij,' aldus Aedes-directeur 
Peter Boerenfijn. 

Directeur Houben van de Lim
burgse woningstichting Wonen
Zuid gaf onlangs in De Limbur
ger haarscherp aan hoe het gaat 
bij de ontwikkeling van her
structureringsplannen: 'Om de 
begroting ieder jaar weer slui
tend te krijgen hebben we onder 
meer besloten meer woningen te 
verkopen. Dat past ook in de 
herstructureringsplannen, om
dat de wijken een grotere diver
siteit in woningen en bewoners 
moeten krijgen .' Besluiten wor
den genomen uit bedrijfsecono
mische redenen, en vervolgens 
wordt er een sociaal sausje over
heen gegoten. 
Maar hoe zit het nu met de door
stroming? Is het probleem echt 
dat mensen met een te hoog in
komen in goedkope woningen 
blijven zitten, en datje dus moet 
bouwen in de koop- en dure 
huursector om die mensen te 
verleiden tot een verhuizing? 
Volkshuisvesting-medewerker 
Paulus Jansen van de Kamer
fractie: 'Dat is beslist een deel 
van de waarheid. Zeker als je 
kijkt naar de huren die Aedes 
noemt voor de woningen die ze 
wel wil bouwen: 428 tot 541 
euro. Daar is ongetwijfeld veel 
vraag naar, en het verhaal van 
de doorstroming klopt. Maar het 
is grote onzin dat er genoeg 
goedkope huurwoningen zijn . 
Dat zeggen ze vooral als recht
vaardiging om door te kunnen 
gaan met de sloopplannen. Kijk 
maar eens naar de reacties op de 
huizen in de woonkrant In 
Utrecht bijvoorbeeld komen 
tien keer zo veel reacties op 
goedkope woningen dan op wo
ningen van 5-600 euro.' 

Waaruit moet volgens jou de op
lossing bestaan? 
'Er moeten veel meer huurwo
ningen gebouwd worden, zowel 
in het goedkope als in het mid
densegment. Het geld daarvoor 
kan gevonden worden door de 
hypotheekrenteaftrek af te top
pen. Dat heeft bovendien als bij -

komend voordeel dat de prijzen 
van koopwoningen zullen da
len, waardoor ook de door
stroming naar een koopwoning 
voor meer mensen binnen be
reik komt.' 

Het SP-recept: een 
landelijke campagne en 
veel plaatselijke acties 

Het zal dus heel anders moeten 
met de volkshuisvesting dan 
wat het kabinet en de meeste ge
meenten en woningstichtingen 
voor ogen staat. En dat zal niet 
vanzelf gaan. Jansen: 'Op heel 
korte termijn komen we met 
voorstellen voor een landelijke 
campagne waarin we onze alter
natieven naar voren brengen en 
actiemiddelen presenteren om 
daar druk achter te zetten. Daar
naast is het natuurlijk aan de af
delingen zelf om op basis van 
concrete plaatselijke plannen in 
actie te komen. ' 
Een aantal voorbeelden geeft 
aan, dat dat al gebeurt. De af
deling Alkmaar is onlangs een 
'volkspetitie tegen de woning
nood ' gestart. In een folder 
wordt de ontwikkeling gehekeld 
dat er in de gemeente vrijwel 
geen sociale huurwoningen 
meer gebouwd worden. Volgens 
de afdeling zijn daar wel dege
lijk mogelijkheden voor, zeker 
als de gemeente de vele miljoe
nen uit de verkoop van de kabel 
en de Bouwfondsaandelen inzet 
voor een fonds voor de volks
huisvesting. Daaruit zou bij
voorbeeld een subsidie op de 
grondprijs gegeven kunnen 
worden zodat de bouwkosten en 
de huur omlaag kunnen. 

In Vlaardingen heeft de SP het 
initiatief genomen tot de oprich
ting van het bewonerscomité 
Babberspolder-Oost. Gemeente 
en woningstichting willen daar 
honderden woningen slopen; 
het comité organiseert het ver
zet. Een enquête had als uit
komst dat 86 procent van de 
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mensen in de wijk wil blijven 
wonen, dat 65 procent de infor
matie van de woningstichting 
onvoldoende vindt, en dat 260 
mensen het bewonerscomité 
willen steunen. Dat werkt met 
regelmatige nieuwsbrieven en 
eist dat de bewoners een schrif
telijk vastgelegd recht krijgen 
om in de wijk te blijven wonen 
in een betaalbaar huis. 

Den Haag wil in Zuid-West en
kele duizenden huizen slopen. 
De SP-afdeling reageerde eerst 
met een enquête en vervolgens 
met kleurige raamposters die 
aan de achterkant een informa
tiebulletin zijn. 'We hebben ons 
de laatste jaren vaker verzet 
tegen sloop,' vertelt woordvoer
der Miquel Sloendrecht 'Soms 
ook met succes, maar veel blij
vende contacten hebben we er 
als afdeling niet aan overgehou
den. Dat willen we nu in Zuid
West wel zien te bereiken. We 
gaan ons daarom heel intensief 
met de sloopplannen en het ver
zet ertegen bezighouden.' 

In Groningen is de strijd tegen 
de sloop en de woningnood die 
daardoor ontstaan is, al jaren 
een belangrijk actieterrein voor 
de SP. De landelijke aandacht 
voor het gebrek aan huurwonin
gen en de onderhandelingen die 
de gemeente de komende maan
den met de woningstichtingen 
voert over een 'lokaal akkoord' 
zijn reden om de actiedraad 
weer op te pakken. Peter Ver
schuren: ' Iedereen kent wel 
mensen die de dupe zijn van het 
gebrek aan betaalbare hum
woningen. We gaan daarom in 
een groot deel van de stad- ook 
in koopwijken - kaarten ver
spreiden waarmee mensen onze 
eis 'Stoppen met slopen NU' 
kunnen ondertekenen. Met alle 
kaarten en liefst veel mensen op 
de publieke tribune gaan we 
dan in de raad het gevecht aan 
rond de sloopplannen voor de 
komende jaren.' • 
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