
Nieuwsbrief  L5/3 Huurdersvereniging i .o.  'Entrepotd ok 2006'

Aantal  aanmeldingen voor huurdersvereniging: 231. Het werven levert  nog
steeds aanmeldingen op. De behoefte aan een vertegenwoordiging bl i jk t  groot.

Websi te:  Er wordt  een websi te ontworpen. Deze is binnenkort  bruikbaar.  Handig
want dan kunnen nieuws, foto 's,  belangwekkend art ikelen etc.  op de si te worden
gezet en kunnen bewoners reageren en stukken inbrengen. Onderhoud en beheer
l iggen in handen van het voor lopige bestuur.

Publ ic i te i t :  Het Parool  wi l  een art ikel  schr i jven over 'scheef wonen'  op het
Entrepotdok. Diverse bewoners (oud en nieuw) worden benaderd voor interviews.

Bestuursvergader ing: Het voor lopig bestuur heeft  vergaderd op 27/2 en 13/3.
Daar in z i jn technisch organisator ische zaken besproken. Verslagen komen op de
websi te.  Volgende vergader ing: 3 apr i l .  Op termÍjn organiseren we een algemene
bewonersvergader ing.

Pal ladion: 3 maart  j l .  spraken twee van onze bestuursleden met Pal ladion, de
bewonerskoepel  van de Al l iant ie.  Het was een nutt ig en informat ief  gesprek.  Onder
meer kwam de relat ie bewoners en corporat ie aan de orde, alsmede het
huurbeleid van Dageraad/Al l iant ie.  Enkele ui tkomsten van di t  gesprek z i jn in
onderstaa nde pu nten verwerkt  .  z ie:  www. pa I  lad ion- i  nfo.  n I

OPROEP: Demonstrat ie: 'Houd Huren Betaalbaar ' r  8 apr i l  2006, 13.OO uur op de Dam.

Huurbeleid:  l iberal isat iet  woz regel ing en het Entrepotdok
Minister Dekker heeft haar plan om een deel van de huren vri j te geven, afgezwakt. Zittende huurders
krijgen ook na 2010 huurprijsbescherming. De huren van woningen met een woz-waarde boven €195.000
mogen met max. 4olo (bovenop de inflatie) worden verhoogd. Pas als iemand verhuist, mag de verhuurder
de huurprijs van de vri jgekomen woning verhogen. De zittende bewoners worden ontzien. Dekkers
liberalisatieplannen worden per 1 januari 2OO7 ingevoerd. Doorvoering van haar beleid zal vermoedeli jk
getraineerd worden tot na de verkiezingen. Toch bli j ft sprake van een forse huursti jging voor een ieder.

Huurbeleid van Al l iant ie:  Sinds 2OO4 is het *100 procent tenzi i " -5uleid ingezet,  u i ts lu i tend
voor nieuwe bewoners.  De maximale huurpr i js  wordt  opgelegd, behalve aan speci f ieke
doelgroepen die di t  n iet  kunnen betalen. Woningen met 142 punten en meer komen in
aanmerking voor l iberal isat ie.  In over leg met een makelaar bepaal t  Al l iant ie dan een
marktconforme huurpr i js .  Deze kan boven € 1.000 komen te l iggen. Dat veroorzaakt -  tot  nu
toe incidenteel  -  een huurexplosie die ongewenst is.  De zi t tende bewoners kr i jgen de landel i jk
overeengekomen huurverhoging opgelegd.

De Al l iant ie deed de volgende toezeqqinqen aan Pal ladion:

huursubsidietabel .  De huren mogen dus maximaal ca.  € 575 per maand zi jn.  Wie
daarboven komt te z i t ten,  kan di t  aankaarten bi j  de Al l iant ie of  bÍ j  Pal ladion en een
neerwaartse aanpassing aanvragen.

WOZ. De hoogte van de huren wordt tot op heden bepaald door een puntenstelsel, waarin de grootte van
de woning, de l igging, de staat van onderhoud etc.  een rol  spelen. Met het plan Dekker gaat per 1 jan
2OO7 de WOZ-waarde meetellen in het puntenstelsel. De woz waarde voor nu is vastgesteld op 31 jan
2005. Voor woningen in het Centrum, zoals het Entrepotdok, wordt de waarde ineens veel hoger.
Vrijgekomen woningen worden geliberaliseerd.

De huurdersvereniging wi l  onderzoeken hoe de relat ie is van het aantal  punten per woning en
de geschatte woz waarde. Deze laatste staat op het taxat ieverslag Belast ingdienst Gemeente
Amsterdam dat u op 31 jan 2OO5 ontvíng. Wi j  vragen daarvoor uw medewerking.
Wil t  u onderstaande strook invul len of  de gegevens maÍ len? We behandelen deze vertrouwel i jk

uw adres: 
- 
$r rf liit lr.

aarfial punten woning :
WOZ waarde woning:

naar Binnenkadijk 306 of mailen naar i.lanz@planet.nl
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