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inleiding
Mijn naam is Irma Hornman, eerste bewoner van Valautaboulevard 21. Ik ben al enige tijd, samen 
met een groep betrokken bewoners uit de wijk, actief bij het volgen en kritisch onder de loep 
nemen van beleid en besluiten met betrekking tot verkamering in Nieuw-West.
Ik spreek hier zeker ook om hun belangen te behartigen maar directe aanleiding is mijn eigen 
ellendige situatie, mijn noodkreet daarover wil ik met u delen. Om u een beter inzicht te geven 
waar uw beleid toe leidt, om de percentages ‘een gezicht te geven’, om u te laten inzien dat u met 
het huidige beleid een verkeerd pad bent ingeslagen.

mijn situatie
Ik kocht Valutaboulevard 21 naar aanleiding van een advertentie ‘Droomhuizen’. Een ideale woning 
voor mij als eigenaar van een grafische studio om werk en wonen te combineren.
Mijn kinderen zijn hier opgegroeid. Ik heb bijgedragen aan het opbouwen van een nieuwe basis-
school, ben een betrokken wijkbewoner.
Het ideale plaatje veranderde helaas al in 2002 toen mijn buurman, de eigenaar van nummer 19 
besloot om elders in de wijk te gaan wonen en zijn pand aan studenten te verhuren. Een illegale 
situatie die gedoogd werd tot hij, ondanks mijn gegronde bezwaren, in 2017 een splitsings-
vergunning kreeg voor 7 (!) onzelfstandige wooneenheden waarvan er twee bewoond mogen 
worden door een koppel. 
Ik leef al 18 jaar met herrie en overlast. 
Recent is mijn andere buurhuis verkocht, Valutaboulevard 23.
Deze eigenaar bezit ook nummer 17, dit verhuurt hij zonder vergunning al diverse jaren aan  
studenten, ook daarvan ondervind ik overlast.

Enkele dagen na de sleuteloverdracht sprak ik de nieuwe eigenaar aan. Hij was op dat moment de 
prachtig volgroeide tuin volledig kaal aan het kappen. Ik vroeg hem of hij in het huis gaat wonen. 
De man spreek niet zo heel goed Nederlands maar wist mij uit te leggen dat het pand verbouwd 
gaat worden tot vier appartementen. Zijn makelaar gaat dat allemaal regelen, vergunning, ver-
bouwing en het leveren van expats voor bewoning.
Waarop ik zei dat dat een flinke verbouwing gaat worden, vier keukens, vier badkamers, vier wc’s.
Zijn antwoord daarop was ‘Nee, ze krijgen niet veel, dat wordt maar zo groot.’ De maat die hij 
daarbij aangaf viel binnen de ruimte van 2 gestrekte armen!

De paniek sloeg mij om het hart en sindsdien hield ik angstvallig de vergunning aanvragen bij. 
Donderdag 22 oktober zag ik zijn aanvraag voor nummer 17 en 23 staan.

Het kan toch niet zo zijn dat ik gesandwicht word tussen twee woningen die gesplitst zijn?
Bij navraag blijkt dat er bij afgeven van een vergunning niet gekeken wordt naar huidige situatie  
en huisnummers maar enkel naar het quotum van een straat of blok.
Beseft u wel wat voor impact dit heeft op mijn dagelijks leven?
Weet u hoe het voelt om je eigen huis te ontvluchten omdat je gek wordt van de herrie?
Weet u hoe het voelt om ’s nachts met een kussen onder je arm een ander vrij bed in je huis te 
zoeken waar je minder hoort en wel kunt slapen?
Ik ervaar dat allemaal en het maakt een mens knettergek.



Wat blijft er van mij en mijn woongenot over als ook nummer 23 de vergunning krijgt om te 
splitsen?
U kunt dat niet toestaan! 

Los van bovenstaande kan ik hier een hele lijst van redenen opsommen om te stoppen met  
verkamering. Argumenten die u al vaker gehoord en gelezen heeft en die vooralsnog niet geleid 
hebben tot wijzigen van het beleid. Dat doe ik niet, ik wil een aspect uitlichten.

de rol van centrale stad
De visie achter het afgeven van vergunningen voor verkamering (zelfstandig of onzelfstandig) is  
het verruimen van aanbod van woningen voor studenten en jongeren. Om hen op die manier 
tegen een betaalbare huur te laten wonen in Amsterdam.
Een lovenswaardig streven, ik heb zelf twee kinderen die graag in de stad zouden willen blijven 
wonen, maar de oplossing daarvoor is niet dat gezinswoningen in De Aker gesplitst worden.

De Centrale Stad verwijst graag naar stadsdeel De Pijp en wil dat het bestuur van Nieuw-West  
daar een voorbeeld aan neemt.
Maar de vergelijking met de Pijp gaat voor De Aker helemaal niet op.
In de tachtiger jaren was dat stadsdeel enorm aan het verloederen. De kadasterkaart was rood 
gekleurd met woningen die onbewoonbaar verklaard waren. De kraakbeweging en studenten 
hebben toen een heel belangrijke rol gespeeld door woningen te kraken of met toestemming van 
de eigenaar, in afwachting van sloop, te bewonen en leefbaar te maken. Zo kwamen studenten 
aan een etage, er was een groot samenhorigheidsgevoel, een sociale dynamiek en de huizen 
werden binnen de financiële mogelijkheden van die bewoners flink opgeknapt. Er ontstond een 
bruisend stadsdeel met een overvloed aan cafe’s en eenvoudige eetgelegenheden, passend bij de 
bewoners.
Dát heeft de eigenaren de ogen geopend en dát heeft ertoe geleid dat al die onbewoonbaar  
verklaarde woningen niet gesloopt werden maar gerenoveerd. Ongewild lieten krakers en studen-
ten de eigenaren inzien dat zij een pand goed konden verhuren en er zo flink geld aan konden 
verdienen.

Deze blauwdruk, waar Centrale Stad naar verwijst, is niet van toepassing op De Aker. Dit is een 
nieuwe woonswijk, ongeveer 25 jaar oud, bedoeld voor gezinnen, goed onderhouden, geen leeg-
stand en geen onbewoonbaar verklaarde panden.
Dit staat dus haaks op de uitgangspositie van De Pijp.
Het beleid was er, bij de aanleg van Nieuw-West, op gericht om gezinnen fijne, iets ruimere  
woningen te bieden in een groene omgeving. Koopwoningen afgewisseld met sociale huur-
woningen om iedereen een kans te bieden.
Het idee van Centrale Stad dat door verkamering in Nieuw-West studenten en jongeren aangetrok-
ken zouden worden en dat die net als in De Pijp overdag zouden studeren of werken, daarna in de 
buurt een hapje zouden eten, nog even het café induiken en vervolgens hun etage of kamer enkel 
zouden gebruiken om te slapen en er zo een heel andere dynamiek in de wijk zou ontstaan, gaat 
helemaal niet op! Wij hebben alleen de jumbo en Danny’s snack corner.

Belangrijk hierbij is dat jullie, bestuurders van Nieuw West, Centrale Stad helemaal niet 
hoeven te volgen. Er is binnen de huidige wet voldoende beleidsruimte om jullie eigen 
beslissingen te nemen die goed zijn voor Nieuw-West en haar bewoners. Pak die ruimte!



de praktijk
De mensen die nu voor astronomische bedragen huizen kopen in De Aker, zijn geen filantropen die 
voor een klein prijsje een etage gunnen aan een student of jongere.
Deze nieuwe eigenaren hebben van meet af aan dollartekens in hun ogen en maar een doel: van 
veel geld nóg meer geld maken.
Onze huizen, onze wijk is een groot verdienmodel geworden waar studenten en jongeren geen 
enkele kans maken op een woning en waar verloedering juist toeneemt. En daarmee schiet dit 
beleid zijn doel volledig voorbij. En het ondergraaft tegelijk ander beleid zoals verduurzaming en 
vergroening, neem het voorbeeld van de tuin. Een groter contrast met ‘tegel eruit, plant erin’ is 
niet denkbaar.
Er wordt, door de nieuwe eigenaren, ingezet op het vangen van heel hoge huur tegen een mini-
male inspanning. Er worden bij het aanvragen van vergunningen onjuiste gegevens verstrekt 
evenals bij het vaststellen van de huur op basis van WOZ-waarde en punten syteem. Een vorm van 
zeer creatief boekhouden.

Helaas ontbreekt het aan toezicht en handhaving.
Ambtenaren die belast zijn met het beoordelen van bouwvergunningen kennen de betreffende 
woningen niet, weten niet of verstrekte gegevens kloppen, zij gaan uit van het totaalplaatje en 
kijken of dat klopt.
Wij, bezwaarmakers, maken bezwaar op terechte gronden. Wij kennen de huizen, wij wonen er. 
Wij weten of de opgegeven vierkante meters juist zijn, of de voorzieningen aanwezig zijn, of  
leidingen wel lopen waar ze ingetekend zijn, of de plafondhoogte correct is en toch worden wij  
niet gehoord.

Waarom staan jullie ons niet toe jullie te helpen in het beoordelen van de situatie? 
Waarom maken jullie geen gebruik van onze kennis?
Waarom werken we niet samen om ervoor te zorgen dat onze wijk leefbaar blijft?
Waarom krijgt het grote geld voorrang boven ons, de bewoners?

Wanneer het huidige beleid wordt voortgezet vrees ik dat jullie over enkele jaren hierop terug 
zullen kijken en jullie afvragen hoe het gekomen is dat jullie zo blind waren voor de noodkreten.
Keer het tij, leer van de debacles uit het verleden zoals de Jan van Zutphenstraat.
Zorg ervoor dat jullie over een aantal jaren vol trots terugkijken op jullie gewijzigde beleid voor de 
Aker in plaats van met het schaamrood op de kaken!


