
Inspreken over verkamering Stadsdeelcommissie Nieuw West d.d. 27.109.20 

Onlangs sprak ik hier ook in namens de bewoners van Nieuw Sloten. Inmiddels is 

ons actieplatform uitgebreid met mensen uit de Aker en Slotermeer. 

Wij vinden dat er in het licht van de komende Huisvestingsverordening 2022 enkele 

cruciale wijzigingen moeten worden opgenomen.NU KAN HET NOG! Wij vinden ook 

dat die wijzigingen niet kunnen wachten tot 2022 maar per 1.1.2021 geldig moeten 

zijn. 

Hier onze speerpunten waarvan wij erg graag willen dat jullie hier in mee gaan 

 

Nog even de overkoepelende visie 

• We willen de leefbaarheid behouden en de overlast van overbewoning 

uitsluiten.  

• Wij willen middeninkomens voor de stad behouden 

• Huisjesmelkers en beleggers, die de woningnood maximaal willen uitbuiten 

ten koste van bewoner, buurt en stad, moeten uit de stad geweerd worden 

• Starters en studenten moeten wonen maar dit moet niet volledig 'aan de 

markt' overgelaten worden. 

 

Anekdote-1 : Deze week werd ik gebeld door een echtpaar in de Vilvoordestraat in 

Nieuw Sloten. Het huis naast hun is verhuurd. De eigenaar woont in het buitenland. 

Het huis loopt vol met feestgangers. Blowen in de tuin, herrie in huis wat doorklinkt. 

Grote mond als je er wat van zegt. Zij voelen zich ongemakkelijk en hun woongenot 

is ernstig verstoord. Zij komen met het meldpunt en de politie niet verder. 

 

Anekdote-2: . Ik wil ook noemen de situatie in de Van Abbestraat waar prostitutie en 

drugshandel en herrie is. Het is bekend maar het lukt gewoon niet het gajes weg te 

krijgen! 

 

Nu wat wat wij willen t.a.v de Huisvestingsverordening 2022  

• De norm van 25% per straat of flat moet naar 5% per straat voor  maximaal te 

verkameren woningen. (We weten dat die norm ontstaan is omdat binnen de 

ring een huis vaak 4 etages heeft. 1 etage is dan 25%).  Met de 5% norm 

wordt de balans in de straat niet onomkeerbaar verstoord 



• De situatie (Corona) is totaal veranderd. Er is vrijwel geen instroom meer van 

buiten. Daarbij staan er veel hotels en kantoren leeg. Verleg de prioriteit en 

maak hier wooncentra van met kamers voor studenten en expats. 

• Deze omgezette wooneenheden moeten dan bíj de verkamerings norm geteld 

worden  in de wijk waar het hotel staat 

• Sommige wijken komen nu al boven de 5% uit. Dit moet verrekend worden 

met andere stadsdelen zodat het maximaal aantal te verkameren woningen 

voor de hele stad 5% is.  

• Hetzelfde geldt t.a.v. B&B, short stay hotel, gewone kamerverhuur en verhuur 

van hele woningen aan expats. Dit moet allemaal in de 5% gerekend worden. 

• De quota in de wijken die nu nog niet vol zitten moeten worden aangescherpt  

Binnen wijken zijn bovendien gebieden die bovengemiddelde interesse 

hebben van beleggers en daarom dubbel de klos zijn. (bekend bij de 

gemeente raad)  

• T.a.v. woningsplitsing.  Voorstel van B&W is nu dat een te splitsen woning 

minimaal  200M2 is voor grondgebonden woningen. Wij zien graag dat 

hetzelfde geldt voor te splitsen appartementen. Zoals eerder DENK in deze 

commissie voorstelde 

• Hierop voortbordurend:  Bovenstaande normeringen kunnen steviger worden 

door voor verkamering ook een minimum aantal m2 van een woning door te 

voeren. Wij denken aan 150 M2. Een mooie extra drempel 

 

Verder hier en nu 

• De gemeente moet pro-actiever gaan sturen. Niet zomaar klakkeloos 

vergunningen afgeven maar even stilstaan bij de situatie, de vergunning 

aanvrager etc.. In het geval van beleggers moeten zij proactief gaan kijken of 

dit wel zuivere koffie is. Biedt weerstand! Dat kan. Nu worden de 

vergunningen direct verstrekt binnen een week en bezwaar maken (wat altijd 

onsuccesvol is) duurt soms een half jaar! 

• Wij vinden dat de partijen nu al samen moeten optrekken om gehoor te geven 

aan bovenstaande wensen. 2022 is mogelijk al te laat! 

• Aanpakken Overlast. Zie de anekdotes hierboven. Dit is het traject na 

verkamering of na verhuur. Je ziet hier een vervelende praktijk. Randfiguren 

betreden de woningen en niemand krijgt ze eruit. Ik heb hier -buiten beter 



handhaven- nu geen advies over maar we zien wel een werkelijkheid op ons 

af komen die nu nog gekeerd kan worden! 

 

Ik dank u voor de aandacht. 

 

 

  

  

 

 

 

 


