Huurderbelangenvereniging De Eendracht

Advies compensatieaanbod Doelencomplex

‘Het vertalen van de
Nota van
Uitgangspunten in
een
stedenbouwkundig
raamwerk is door de
gemeente
onvoldoende
publiekelijk
uitgedragen.
Daarbij zijn de
betrokken bewoners/
burgers van de stad
te laat en door slechts
een partij, niet zijnde
de gemeente,
geïnformeerd met
alleen maar voor hen
slecht nieuws.’
Willem Hermans,
Stedenbouwkundige
Rapportage second
opinion
planontwikkeling
Humanities Campus/
Doelencomplex te
Leiden

1. Het compensatieaanbod & de wooncrisis
1.1. Papieren werkelijkheid & schreeuwende vraag

De gemeente Leiden staat op het punt 58 huurwoningen van een Toeglaten
Instelling weg te bestemmen om de Universiteit Leiden meer
onderwijsoppervlakte en een grasmat aan de singel te gunnen. Niet verder
onderzocht is een alternatief plan dat deze doelstellingen met behoud van de
woningen zou kunnen realiseren. Evenmin is nog eens bekeken of de
geprognosticeerde toename van het aantal internationale studenten ook na de
pandemie zal doorzetten. Tegenover deze wegbestemming op basis van een
mogelijk zelfs achterhaalde papieren werkelijkheid staat de schreeuwend
aanwezige vraag naar sociale huurwoningen in en om Leiden.
De universiteit stelt dat er behoefte is aan 523 m2
vloeroppervlak extra voor onderwijs. Ze prognosticeert
470 extra studenten per 2030. Voor het totale
vloeroppervlak wordt aangegeven dat er 1.400 m2
minder nodig is dan wat er nu staat.
Er worden dus (5.275m2) 58 corporatiewoningen opgeofferd om uiteindelijk
1.400m2 aan het totale bruto vloeroppervlak aan functies in het gebied
verminderen. Dit voldoet niet aan de ladder van duurzaamheid, het spaarzaam
omgaan met de schaarse binnenstedelijke ruimte. Ook cultuurhistorische
waarden, zoals verwevenheid van de universiteit met de stad, vastgelegd in het
beschermde stadsgezicht worden teniet gedaan.
De universiteit stelt dat hun keuzes voor de uitbreiding in de jaren 80 nu al niet
meer voldoen. Energetisch slecht en qua indeling niet goed bruikbaar. Dit geldt
echter niet voor de sociale huurwoningen (energielabel B en C)
Actuele onderzoeken voorspellen dat het woningtekort in ons land in de
komende vier jaar met bijna 100.000 woningen zal toenemen. Zet de stijging
onbeperkt door dan bereikt het tekort slechts enkele jaren later al het half

miljoen. Als gevolg van dit tekort zullen prijzen stijgen, zal het gat tussen sociale
verhuur en vrije sector of koop groeien, zal de doorstroming nog moeizamer
verlopen en zullen duizenden huishoudens bijna permanent tussen wal en schip
vallen. Het verdringen van huurwoningen, zeker in de binnenstad, is ongewenst
en niet van deze tijd.
Recent signaleerde het Planbureau voor de Leefomgeving dat het in de
woningmarkt pompen van geld, niet direct soelaas zal bieden. Sterker, het kan
door opdrijving van de vraag bij een beperkte capaciteit in de bouwsector leiden
tot verdere verhoging van de prijzen. Daarbij heeft het Planbureau slechts
rekening gehouden met personele capaciteit. Er is nauwelijks rekening
gehouden met de gevolgen van de stikstofcrisis.

1.2. Rekensom

Als compensatie voor De Sleutels zijn in beeld de locatie Pavius, de locatie
Plexus en de locatie Stadsbouwhuis. Totaal betreft dit 91 appartementen en 24
eengezinswoningen. Qua aantallen lijkt De Sleutels er niet op in te leveren.
Maar de werkelijkheid staat in een breder perspectief.
De gemeenteraad stelde als randvoorwaarde dat er 58 sociale huurwoningen
binnen de singels zouden moeten worden gecompenseerd. Aan die eis wordt
niet voldaan. Begin 2019 kwamen D66 wethouders Spijker en Dirkse namelijk
overeen dat het aantal sociale woningen op de locatie Stadsbouwhuis niet hoger
zal worden dan 30% van de nieuwbouw. Van daadwerkelijke compensatie
binnen de singels is dus geen sprake.
Onder de streep worden er binnen de singels voor de sociale verhuur dus 6
eengezinswoningen en 22 appartementen minder gerealiseerd.

1.3 Bijkomende gevolgen

Daarbij komt dat het slopen van het Doelencomplex en het realiseren van
nieuwbouw op maar liefst drie locaties met alle bijkomende planning en werk
aanzienlijke extra druk op de capaciteit in de bouwsector en in het bijzonder op
de personele capaciteit binnen het ambtenarenapparaat en bij De Sleutels zal
opleveren, die de dringend noodzakelijke toevoeging van sociale woningbouw
elders verder zal vertragen terwijl de kosten naar verwachting alleen maar zullen
toenemen.
En dan hebben we nog niet gesproken over spreiding en leefbaarheid. Door het
wegbestemmen van het Doelencomplex wordt niet alleen de sloophamer in
stenen gezet, maar in een hechte woongemeenschap, waar bewoners sterk
betrokken zijn op elkaar, op de bewoners aan de overzijde van de Doelengracht
en - in elk geval tot 2015 nog - op het leven in en rondom de Universiteit.
Na jarenlang touwtrekken is in de jaren zeventig, nota bene met inzet van een
interdepartementale commissie, de gebiedsbestemming beslecht. Sociale
woningbouw is hier succesvol gevestigd en diep verankerd. Dat bewoners na vijf
jaar beproeving nog altijd het liefst zouden blijven wonen spreekt op zich
boekdelen, dat omwonenden hen al deze jaren steunen en beslist niet kwijt
willen, zegt nog meer.

1.4 Noodzaak?

De vraag die zoals u weet nooit op tafel is gekomen is welke ruimtelijke
noodzaak er is voor wegbestemming van het Doelencomplex. Een zorgvuldige
afweging heeft nooit plaatsgevonden.

We hebben tot op heden geen enkele doorslaggevende ruimtelijke overweging
gehoord die ‘uitbreiding’ van de Universiteit op de voorgestelde locatie en wijze
überhaupt noodzakelijk maakt. Daargelaten de vraag of er post-COVID-19
uitbreiding op dergelijke schaal nodig is.

1.5 Samenvattend

We bevinden ons middenin een ernstige wooncrisis. De
plannen rond de Humanities Campus - en alles wat en
passent moet worden gerepareerd - jagen de
maatschappij onnodig op kosten. De tijd en menskracht
die het ambtelijk apparaat en corporatie De Sleutels in de
additionele ontwikkeling van de extra locaties Plexus en
Pavius moeten steken, zal verloren gaan voor andere, in
aantallen veel nuttigere projecten.
Schade aan mensen, aan binnenstedelijke samenhang en
leefomgeving wordt niet gecompenseerd. Evenmin valt
de stikstofuitstoot door de sloop van goede woningen te
verantwoorden.
Per saldo verdwijnen er voorgoed 28 goede, waardevolle
corporatiewoningen uit een deel van de stad waar deze
woningen zeldzaam zijn. Al het bijkomende werk,
alsmede de verminderde personele capaciteit binnen het
ambtenarenapparaat en bij De Sleutels vormen een
serieus risico voor de realisatiekracht stadsbreed.
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2. Het compensatieaanbod & de gang van zaken

2.1 Startpunt informatie

2.2 ‘Als het kalf verdronken is dempt men de put...’

‘De corporatie informeert de bewonerscommissie en de huurdersorganisatie
zodra besloten is dat de toekomst van een complex, buurt of wijk ter discussie
staat.’ Zo staat te lezen in Hoofdstuk 2 van het Sociaal Statuut 2013-2018 ‘voor
het werkgebied van de Leidse corporaties’. Dit Sociaal Statuut (geldig toen De
Sleutels in gesprek ging met de Universiteit) gaat uit van ingrijpende renovatie
of sloop waarvan de noodzaak moet worden aangetoond.

Of Woningbouwvereniging De Sleutels juridisch verwijtbaar of nalatig
gehandeld heeft door de bewonerscommissie niet eerder in te lichten kan alleen
een rechter beoordelen. Dit advies gaat over de afwegingen die zijn gemaakt,
over in hoeverre deze verenigbaar zijn met de taak, legitimatie en
verantwoordelijkheid van een woningcorporatie en vooral over wat je op korte
en lange termijn zou moeten doen.

Gezien de sloop van goede sociale woningen op voorhand niet noodzakelijk kan
worden geacht, is er bij het opstellen van het Sociaal Statuut nog nooit
nagedacht over de route die zou moeten worden gevolgd inzake de sloop van
sociale huurwoningen in goede staat. Laat staan dat er is nagedacht over de
route inzake de sloop van prachtige woningen die van toegevoegde waarde zijn
voor de kwaliteit, pluriformiteit en inclusiviteit in een representatief deel van de
Leidse binnenstad, zoals de woningen van het Doelencomplex.

Men zou zich kunnen afvragen of ons advies in deze niet als mosterd na de
maaltijd komt. De onherstelbare schade die de bewoners is berokkend en die
door een betrokken psychiater als 'traumatisch' is omschreven, valt er echt niet
mee goed te maken. En toch is het juist hierom dat wij menen dat het wel zin
heeft om op dit punt advies te uit te brengen.
Volgens ons drukt de hele aanloop tot de zaak emotioneel zwaar op de
bewoners. En ook het vertrouwen dat huurders van De Sleutels of ook van
andere Leidse corporaties in hun verhuurder alsook in de lagere overheid in het
algemeen stellen, verdient aandacht.

2.3 Verzoek WOB

•

het moment waarop de locatie Pavius in beeld kwam

•

het moment waarop De Sleutels koos voor nadere
uitwerking van de locatie Pavius

Huurderbelangenvereniging De Eendracht heeft om deze reden in het kader van
de WOB alle stukken opgevraagd die de overleggen tussen De Universiteit, De
Sleutels en de gemeente Leiden tot begin 2016 documenteren. Duidelijk werd
dat de overleggen al in een veel eerder stadium van start gingen, intensief
waren en zeker niet vielen te scharen onder later bij monde van de corporatie
gebezigde termen als ‘een kop koffie drinken’ of ‘praten kan altijd’.

2.4 Opvatting De Sleutels

Het moment waarop De Sleutels concreet aangeeft bereid te zijn met de
Universiteit te overleggen over het ‘ruilen’ van locaties is niet precies vastgelegd,
maar vanaf dit moment waren zowel de belangen van de bewoners als het
belang van het bezit aan de orde. Vanaf dit ogenblik heeft De Sleutels - als
voorwaar niet de enige belanghebbende, voor anderen gesproken en
geoordeeld.

De Sleutels heeft achteraf gemotiveerd dat het eerder delen van informatie ‘te
moeilijk’ voor bewoners zou zijn geweest. Ten aanzien van de voorkeur voor
Pavius boven de locatie Witte Singel heeft De Sleutels aangegeven ‘niet langer
sociale eengezinswoningen in de binnenstad’ te willen bouwen en daarnaast
slechts hergebruik van de bestaande bouw op de locatie Witte Singel te hebben
onderzocht.

Beslissende momenten die hierdoor zonder inbreng van
de huurders passeerden :

De bij het management van De Sleutels heersende opvatting voor november
2015 luidde: we ruilen de 58 oudere nieuwbouwwoningen van het
Doelencomplex voordelig tegen een groter aantal energetisch beter presterende
woningen op de locatie Pavius. De verslagen laten zelfs zien dat het de
Universiteit was, die zich op een eerder moment afvroeg of er geen risico
bestond dat de bewoners niet akkoord zouden gaan met de voorgestelde ruil.

•

het moment waarop besloten werd in serieus overleg
met de Universiteit te treden

•

het moment waarop ruil met de locatie Witte Singel
(terzijde van de Universiteitsbibliotheek) aan de orde
kwam

Of de Raad van Commissarissen in dat stadium geïnformeerd was valt uit de
stukken niet af te leiden. De indruk die bij ons is gewekt is dat dit niet het geval
was. Maar als dat zo is rijst de vraag waarom de gang van zaken geen personele
consequenties heeft gehad.

2.5 Gevolgen

Consequenties van het handelen van het management volgden wel voor de
bewoners. Ondanks een ‘nee’ van De Sleutels eind 2016 - dat de Universiteit
volledig verraste en grote vreugde bij de bewoners losmaakte - ging de
gemeenteraad in de zomer van 2017 alsnog akkoord met de verdere uitwerking
van een plan waarin voor het Doelencomplex geen ruimte meer was. Daarom
nog eens de vraag: Zijn de bewoners door De Sleutels wel op het juiste moment
geïnformeerd?
Het verloop der dingen onderstreept dat het moment waarop de huurders
geïnformeerd hadden moeten worden het ogenblik was waarop
woningbouwvereniging De Sleutels zich concreet bereid toonde om te
onderhandelen over relocatie. Toen had moet worden onderzocht of er bij de
huurders überhaupt bereidheid was om verder mee te werken en, zo ja, aan
welke randvoorwaarden relocatie zou moeten voldoen.
Dat moment liet De Sleutels ruimschoots voorbij gaan. Vervolgens dachten
Universiteit en gemeente zich rijk te kunnen rekenen en stond de koers vast
voordat de bewoners ook maar iets wisten. Tevens werden er voor de locatie
Witte Singel inmiddels alweer andere plannen ontwikkeld. En dus werd ook nog
eens op voorhand een streep gezet door relocatie van bewoners binnen het
plangebied, liever gezegd, binnen hun directe woonomgeving.

2.6 De totstandkoming van het compensatieaanbod

Na november 2015 verklaarde De Sleutels achter de bewoners te staan, maar
verschillende incidenten geven de huurderbelangenvereniging het gevoel dat
dit niet (overal) van harte ging. Uitspraken van de Universiteit in de WOB
stukken doen vermoeden er bij De Sleutels een schisma is tussen management

en de Raad van Commissarissen.
De totstandkoming van het compensatieaanbod is in elk geval gebrekkig
verlopen. Van 2016 tot eind 2020 hebben bewonerscommissie en
huurderbelangenvereniging uitsluitend via inspraak in de raad invloed kunnen
uitoefenen op het aanbod.
Nadat De Sleutels in mei 2019 weer om tafel ging met Universiteit en gemeente
om, aldus de afdeling Vastgoed, ‘de herhuisvestingslokaties door de Sleutels te
laten onderzoeken en de precieze bedoelingen van de genoemde
nieuwbouwplannen te inventariseren’ heeft ze ervoor gekozen uiteindelijk te
sturen op het sluiten van een intentieovereenkomst. Hierbij werd geen enkele
vorm van huurdervertegenwoordiging aan tafel toe gelaten. Op het moment dat
de huurdervertegenwoordiging werd geraadpleegd lagen de kaders van de
overeenkomst vast. Van ‘onderzoeken’ en ‘inventariseren’ was allang geen
sprake meer.

2.7 Samenvattend

De Sleutels heeft de bewoners van het Doelencomplex
niet tijdig geïnformeerd. Ook is er van 2016 tot eind
2020 te weinig gedaan om de bewoners in stelling te
brengen. Onze indruk is dat management en Raad van
Commissarissen mogelijk niet op één lijn lagen. Het
resultaat is dat er nog tot eind 2020 door de corporatie
voor anderen is gesproken en besloten.

3. Het compensatieaanbod & de woonwensen
3.1 inspraak

3.2 Kans op gewenst aanbod appartementen

In januari stuurden wij een ‘Reactie op het Sociaal Plan en Vervangend
Woningaanbod Doelencomplex’ naar de Extern Deskundige. Deze reactie
baseerde zich op het aanbod zoals dat op dat moment voorlag, gegevens
omtrent de woonduur en de resultaten uit ons bewonersonderzoek 2019 waarin
de huidige woonsituatie en woonwensen werden geïnventariseerd.

Onderstaande figuur geeft weer hoe de kans op gewenst aanbod voor bewoners
van appartementen in januari 2021 werd geïnventariseerd.

3.2.1 Kans op gewenst aanbod na aanpassingen

3.2.2 Labelstappen Waardgracht

Slechts dankzij de aanbeveling van de Extern Deskundige in zijn
‘Eindrapportage Extern Advies Doelencomplex Leiden’ om de
huurdervertegenwoordiging te betrekken bij het definitief ontwerp hebben
belangrijke aanpassingen kunnen plaatsvinden in het compensatieaanbod.

Ten aanzien van de afspraken tussen DUWO en Universiteit constateren we nog
een kleine weeffout: de opslag voor een beter energielabel houdt geen pas met
de afspraken binnen het Leids Sociaal Statuut te weten €10,- huurverhoging per
labelstap per maand, waarbij de telling niet verder gaat dan label A. De
woningen van het Doelencomplex zijn als B en C gelabeld.

•

er zijn extra appartementen binnen volledige nieuwbouw op de locatie
Plexus bijgekomen

•

er worden 14 appartementen met singelzicht aangeboden op de locatie
Stadsbouwhuis

De afspraken met DUWO garanderen alleen nog altijd geen huuraanpassing
voor bewoners met een inkomen tot de passendheidsgrens. In onze
inventarisatie van de kans op gewenst aanbod hebben we de Waardgracht
daarom opnieuw niet kunnen betrekken.

•

er zijn afspraken tussen Universiteit en DUWO gemaakt over de huur bij een
keuze voor een appartement in het complex van DUWO aan de Waardgracht

Onderstaande figuur geeft weer hoe we de kans op gewenst aanbod voor
bewoners van appartementen thans inventariseren.

3.2.3 Garantie passende huur verdient aanbeveling
Het garanderen van deze zekerheid verdient aanbeveling, gezien de vraag naar
woningen in een rustige woonomgeving en/of met zicht op water in combinatie
met het lagere inkomen van verschillende bewoners in het Doelencomplex.
De woningen aan de Waardgracht zijn qua situering behoorlijk goed
vergelijkbaar met die binnen het Doelencomplex. De locatie Waardgracht biedt
binnen dit aanbod daarom een goede vluchtstrook voor bewoners die op andere
locaties geen woning naar hun wens kunnen vinden. Geen van de andere
locaties verenigt alle kenmerken van het Doelencomplex. Als de Waardgracht
vanwege een toezegging op huuraanpassing een haalbare optie is voor alle
bewoners die naar dit complex zouden willen verhuizen, wordt de kans op een
gewenste woning een stuk groter.
Onderstaande figuur geeft weer hoe we de kans op gewenst aanbod voor
bewoners van appartementen inventariseren indien voor de Waardgracht een
betaalbare huur wordt gegarandeerd.

Uiteraard is een bewonersonderzoek over wensen niet hetzelfde als een
draagvlakmeting met plattegronden en plannen. Geconfronteerd met keuzes
zoals die tussen het blijven wonen in de huidige wijk enerzijds of het behoud
van zicht op water anderzijds, kunnen voorkeuren natuurlijk anders uitvallen.
Toch verwachten we uit ondersteunende vragen die zijn gesteld naar het
karakter van de gewenste woonomgeving een behoorlijk betrouwbare indicatie
te hebben van prevalerende wensen.
3.2.3 Minder privé bergruimte
Element van zorg dat onvoldoende kan worden opgevangen betreft de
verminderde privé bergruimte. Op locaties Plexus, Stadsbouwhuis en Pavius lijkt
niet te kunnen worden voorzien in privé bergingen. Dit aspect was ten tijde van
onze bewonersenquête nog niet in beeld en hebben we dus niet kunnen
meewegen. De bewonerscommissie zal op dit punt op grond van directe
feedback naar verwachting een actueler beeld kunnen geven in welke mate dit
aspect mee weegt bij de draagvlakmeting.

3.3 Kans op gewenst aanbod eengezinswoningen
Vanwege het naar verhouding grotere aantal eengezinswoningen op locatie
Plexus werd de situatie de kans op gewenst aanbod voor bewoners van
eengezinswoningen in januari 2021 gunstiger geacht dan die voor bewoners
van appartementen. In de figuur hieronder is te zien hoe deze door ons werd
geïnventariseerd.
3.3.1 Aanpassingen
Inmiddels heeft een aanpassing plaatsgevonden:
•

De Zegersteeg is verbreed in een nieuw ontwerp, waardoor de buitenruimte
van aan deze steeg gelegen woningen op de locatie Plexus aantrekkelijker
geworden is.

Doordat de woningen aan de Tweelingstraat op locatie Stadsbouwhuis niet over
een eigen tuin beschikken, maar over een binnenplaats waarin vanwege de
bouwhoogte niet veel zon valt is deze locatie ronduit onaantrekkelijk voor
bewoners van het Doelencomplex. Het gaat hier bovendien om maisonettes
waarbij rekening dient te worden gehouden met onder- en bovenburen. Het
ruilen van een eengezinswoning voor een appartement zal voor de meesten
geen serieus te nemen compensatie zijn.
Daarmee blijft de Paviusstraat als enig daadwerkelijk eengezinswoningalternatief over voor de bewoners. De bewonersenquête is echter duidelijk:
slechts enkele bewoners geven aan een serieus alternatief in deze locatie te zien
.

3.3.2 Kans op gewenst aanbod na aanpassing

3.3.3 Minder privé berg- en buitenruimte

Onderstaande figuur geeft weer hoe de kans op gewenst aanbod voor bewoners
van eengezinswoningen thans door ons wordt geïnventariseerd. De situatie is
licht verbeterd ten opzicht van januari, maar er blijven enkele bewoners die geen
enkele kans op gewenst aanbod maken. De verschillen in woonduur bij
eengezinswoningen zijn nogal extreem. Daarom valt te vrezen dat dit aspect bij
de draagvlakmeting ook zal meewegen voor bewoners die wel kans maken. Op
grond van woonduur zullen ze kunnen inschatten wie naast het net vist. En als
dat nu net die aardige buren zijn, of die lieve familie op de hoek zal loyaliteit
gaan meespelen.

Element van zorg dat onvoldoende kan worden opgevangen betreft de
verminderde berg- en buitenruimte. Op locaties Plexus, Stadsbouwhuis en
Pavius lijkt niet te kunnen worden voorzien in privé bergingen. Op locaties
Plexus en Pavius is de buitenruimte kleiner. Dit aspect was ten tijde van onze
bewonersenquête nog niet in beeld en hebben we dus niet kunnen meewegen.
De bewonerscommissie zal op dit punt naar verwachting op grond van directe
feedback een actueler beeld kunnen geven in welke mate dit aspect mee weegt
bij de draagvlakmeting.

4. Het compensatieaanbod & de draagvlakmeting
4.1 Onvoldoende inbreng huurders
In het voorliggend compensatieaanbod is de inbreng van de huurders
onvoldoende te herkennen. Dit maakt de beoordeling van het
compensatieaanbod moeizaam. De Sleutels heeft toegestaan dat de
huurdervertegenwoordiging geen volwaardige plaats in het overleg heeft
gehad.
De onbekende parameter is in het bijzonder wat de bewoners gaan doen die
vanwege te weinig aanbod op locatie Plexus naar andere delen van de
binnenstad moeten verhuizen. Kiezen ze uit een van de alternatieven of
verklaren ze zich ‘heads up’ niet akkoord met het compensatieaanbod?

4.2 Bezwaar tegen sloop
Maar de echt zieke plek in deze hele affaire ligt echter ergens anders: het
bezwaar dat de bewoners tegen sloop hebben is nimmer serieus getoetst.
Volgens de HBE heeft De Sleutels echter een sterke optie om deze te helen.

De ondertekening door De Sleutels van om het even welke overeenkomst die
uitgaat van een situatie die pas kan ontstaan indien de grond onder het
Doelencomplex mag worden herbestemd, staat immers niet in conflict met het
behouden van een bezwaar tegen herbestemming.
Nog altijd geldt dat de meerderheid van de bewoners liefst niet wil verhuizen.
Ongewis is echter de situatie die voor bewoners ontstaat indien herbestemming
van de grond onder het Doelencomplex doorgang kan vinden. Bij alle bewoners
zal de druk van deze dreiging meespelen bij de draagvlakmeting.
Zou woningbouwvereniging De Sleutels niet alleen het draagvlak voor een
compensatieaanbod toetsen, maar daarnaast aanvullend in bezwaar gaan tegen
herbestemming, dan neemt ze alsnog haar verantwoordelijkheid als sociaal
volkshuisvester: door achter haar huurders te blijven staan en hen niet alleen te
laten met een dilemma. De woningbouwvereniging mag ernstig struikelend dit
proces zijn ingegaan, ze kan haar huurders alsnog juridisch en moreel ‘een dak
boven het hoofd bieden’.
De HBE ziet goede gronden voor een breed, door meerdere groepen gedragen
bezwaar, maar dit is niet de plek om deze met u te delen.

4.3 Draagvlakmeting
Bij een draagvlakmeting mogen bewoners niet op voorhand buiten
de boot vallen: zoals nu nog in het geval van de
eengezinswoningen en eventueel bij de appartementen indien er
bij de Waardgracht geen garantie komt op een bij het inkomen
passende huur. Het is maatschappelijk niet ethisch als bij een
draagvlakmeting uitsluiting boven de markt hangt.
Daarnaast vinden wij het evenzeer van belang dat bewoners die
zich onthouden van stemming of bewoners die ‘nee’ stemmen na
sluiting van de meting niet nogmaals benaderd worden. Wij zijn
met de manager Vastgoed overeengekomen dat De Sleutels dit
niet zal doen. Deze afspraak is voorwaarde voor een
draagvlakmeting.

4.4 Samenvattend
Als De Sleutels de bewoners steunt in hun
bezwaar zullen deze een draagvlakmeting met
meer rust tegemoet kunnen zien. Hun primaire
bezwaar - het bezwaar tegen herbestemming zal eindelijk rechterlijk kunnen worden getoetst.
Tot nu toe was dit immers niet mogelijk…
Als het verkrijgen van draagvlak voor het
compensatieaanbod niet automatisch betekent
dat bewoners instemmen met sloop kan de
afweging zuiver worden gemaakt op het
voorgelegde Sociaal Plan en
herhuisvestingsaanbod.
Voor de HBE is van belang dat de
draagvlakmeting de bewoners niet voor nog
grotere dilemma's stelt dan waar een huurder
sowieso al voor staat bij een draagvlakmeting
die uitgaat van gedwongen verhuizing.

5. Onze adviezen
1. Wij kunnen enkel en alleen positief adviseren over het
compensatieaanbod indien:
•

De Sleutels evenzo als de HBE en de
bewonerscommissie in bezwaar gaat tegen het
bestemmingsplan

•

De afspraken die wij met de manager Vastgoed
hebben gemaakt inzake de draagvlakmeting als
akkoord worden vastgesteld en in overleg met de
huurdervertegenwoordiging verder zullen worden
uitgewerkt

•

Verlies aan privé buitenruimte en bergruimte waar
mogelijk wordt beperkt. Waar sprake blijft van verlies
dient dit per m2 te worden meegenomen in de
berekening van de nieuwe huurprijs [op de locaties
Pavius, Plexus en Stadsbouwhuis]

•

Er minimaal 4 eengezinswoningen met tuin binnen de
singels aan het aanbod worden toegevoegd

•

Er voor huurders in de vrije sector desgewenst ook
wordt gezocht naar een passend aanbod binnen de
sociale koop.

•

Er een garantie komt dat bewoners die kiezen voor
locatie Waardgracht een qua inkomen passende
huurprijs gaan betalen

•

DUWO bij de bepaling van de huuropslag op de

Waardgracht in verband met een beter energielabel,
ingevolge de afspraken in het Sociaal Statuut € 10,per labelstap per maand tot uiterlijk label A rekent
•

De Sleutels in het vervolg de
huurdervertegenwoordiging volwaardig betrekt zo
gauw bij planvorming of in overleggen het belang van
huurder aan de orde is of zou kunnen zijn

2. Voorts adviseren wij De Sleutels om spijt te betuigen
over de gang van zaken voor 2015. Ook dit kan de
bewoners 'ruimte geven' om het compensatieaanbod met
minder wrok en dus meer op zijn merite te beoordelen.

3. Wij adviseren dat er betreffende de gehele gang van
zaken - van het eerste contact met de Universiteit tot aan
de draagvlakmeting - een objectief en grondig onderzoek
komt naar de besluitvorming en communicatie binnen De
Sleutels en met betrokken partijen.

4. Wij adviseren dat De Sleutels erop toeziet dat in
volgende Sociaal Statuten wordt vastgelegd dat de
huurdervertegenwoordiging volwaardig dient te worden
betrokken zo gauw bij planvorming of in overleggen het
belang van huurder aan de orde is of zou kunnen zijn.

Schrik ongeloof woede en verdriet
Ik kijk ernaar en mijn maag krimpt samen
Ik geloof mijn ogen niet
Waarom is er niet even over gepraat?
Waarom is er niet even overlegd?
Weer lag er een brief op de mat.
Een andere, maar weer met voldongen feiten.
Ter kennisname, ter informatie.
We hadden al weg moeten zijn. We hadden er niet meer moeten zijn.
Vrij baan zou men gehad hebben.
Ruimte genoeg om een bouwterrein in te richten.
Maar nu?
Nu worden ook de kinderen gepasseerd.
En niet alleen onze kinderen, nee, alle kinderen uit de hele wijk.
De plek waar de kinderen vrij konden spelen.
De enige plek waar dat veilig kon. Hùn plek.
Waar jong en oud ontmoet in sport en spel.
Waar moeders, oma’s, vaders, opa’s en anderen samen komen.
Schrik ongeloof woede en verdriet
Ik kijk ernaar en mijn maag krimpt samen
Ik geloof mijn ogen niet
Er staat geen bord.
Geen aankondiging of mededeling. Geen verontschuldiging. Geen alternatief.
Niets.
fragment uit 'Ingezonden bericht' getekend 'Anoniem' gedateerd 24 december 2018
geschreven naar aanleiding van het vlak voor de kerstvakantie zonder enig overleg verwijderen van speeltoestellen
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