
 

We zitten weer vol inspiratie en gaan er weer hard tegen aan! 

Zaterdag 18 januari rond 8.15 u vertrokken we vol goede moed en vooral goede zin richting de grote 

stad Amsterdam om daar een woonconferentie bij te wonen. Stop de wooncrisis! Van de SP. 

Deze partij staat bekend dat ze opkomen voor de “gewone mens” en vooral klaar staan om eenieder 

met een lokaal of misschien wel landelijk probleem te helpen en een actie op te zetten en met 

mensen te ondersteunen. Deze steun hebben we in 2019 volop gehad met de enquête onder de 

huurders van Vestia. Ze hebben ons toen geholpen om de enquête te verspreiden, mee op te halen 

en te analyseren en uit te werken.  

We waren dus ook zeer benieuwd wat er allemaal zou gebeuren en wat we konden leren deze dag.  

De dag begon met sprekers uit Liverpool waar ze een geweldig mooi project hebben opgezet. De 

gemeente wilde destijds deze wijk slopen, want het was toch maar voor de “black community” en 

het werd deze mensen bijna onmogelijk gemaakt om daar te blijven wonen. De wijk die bekend staat 

om hun hechtheid en gedrevenheid om elkaar te helpen werd letterlijk zwart gemaakt door de 

huizen en tuinen te bekleden met een laag zwarte cement. De mensen accepteerden dit niet en 

hebben een eigen corporatie opgericht en zo zijn ze hun eigen wijk gaan herbouwen met een 

“buurthuis” van 2 woningen die niet meer te redden waren voor huisvesting. Geweldig om te zien 

hoe de zeer slechte woningen weer zo mooi en goed gerenoveerd waren. De mensen gaan daar door 

en breiden de wijk steeds verder uit met woningen, maar ook steeds meer eigen voorzieningen voor 

startende ondernemers. Wat een inspiratie krijg je van deze mensen! 

Vervolgens waren er sprekers uit Berlijn, waar men strijd tegen de torenhoge huren en willen nu een 

verbod op huurverhogingen voor de komende 5 jaar en een huurplafond (maximale huurprijs). Ook 

wil men de investeerders minder macht geven en zorgen dat alles weer echt sociale huur wordt. Dat 

willen we ook, maar dan alle huizen weer naar de huidige maatstaven en de huurprijzen die iedereen 

kan betalen. Eerlijkheidshalve moeten we wel vertellen dat in Berlijn ruim 90% huurwoning is en 10% 

koopwoning. Bij ons is het ongeveer 85% koopwoning en 15% huurwoning, maar dan zou je denken 

dat het juist hier zou moeten lukken! 

Zo kwamen er verschillende zeer interessante sprekers aan het woord en aan het einde van de 

conferentie hebben we met allerlei andere huurders samen gezeten en gaan we plannen smeden om 

Vestia te helpen zich aan hun taken te houden. Niet goedschiks dan wel kwaadschiks is ons idee. Wie 

niet horen wil die moet het maar gaan voelen! 

We zijn niet meer de eenling die tegen Vestia in verweer gaat. We gaan proberen met alle huurders 

van een Vestia woning tegen de grote, boze Wolf die Vestia heet te vechten! Wij zijn er klaar voor! 

Vol goede moed en weer vol inspiratie reden we weer richting Bergeijk!  

Thuis aangekomen zetten we de computer aan en wat bleek de woorden werden gelijk in daden 

omgezet! De contacten waren gelegd en de eerste mails stroomde al binnen. Kan toch niet mooier! 

Nu de plannen verder uitwerken en zorgen dat we een grote dikke vuist naar Vestia kunnen maken! 

Tot snel, dan gaan we verder op onze plannen in. 


