
Kort verslag overleg bewonerscommissie met Els Franssens van !WOON  op 4-2-2020                                       

De bespreking was zeer informatief. Hieronder per onderwerp wat aan de orde kwam. 

Dubbele ramen: De Aham heeft met ons vergaderd op 7 oktober en heeft de BC daarmee erkend en 

is hierdoor nu verplicht beleidsvoornemens met ons te delen/ons te informeren. Het project dubbele 

beglazing is beleid, nml. woningverbetering en we horen dus geïnformeerd te worden over de stand 

van zaken.  Overlegwet:  https://wetten.overheid.nl/BWBR0009810/2015-07-01                                                                                                                                 

Stap 1: BC gaat de Aham per mail vragen naar ontwikkelingen op het gebied van de 

subsidietoekenning.                                                                                                                                                             

Stap 2 (eventueel): De mogelijkheid bestaat informatie te krijgen over de subsidietoekenning via een 

WOB verzoek bij de gemeente (wet openbaarheid van bestuur)                                                                                 

(Stap 3: naar de Huurcommissie).                                                                                                                                                    

De subsidie is voor de voorzijde van de woningen, moet door “monumentenstatus, 

welstandscommissie” op de juiste wijze worden uitgevoerd. De uitvoering achterzijde hoeft minder 

kostbaar te zijn omdat daar de welstandsregels niet gelden.                                                                                                       

Welke adressen wel en niet in aanmerking komen voor deze subsidie “Gevelsanering. 

Geluidshinder”.   https://www.amsterdam.nl/veelgevraagd/?productid=%7B88F670BC-FAF9-4E2B-

90C4-19DC4C1E667C%7D  (klik op ‘voorwaarden’ en dan onder ‘Homa besluit’.                                                                                                                                                           

Als de subsidie wordt toegewezen en het project van start gaat kunnen we rekenen op steun van 

!WOON: voor zaken als voorlichtingsbijeenkomst voor bewoners, overleg met Aham over planning en 

uitvoering, eventuele huurverhoging enz. 

Aham handelt legaal waar het gaat om woningdeelcontracten (wettelijk toegestaan v.a. 2010) en 

waar het gaat om zolders onttrekken aan woningen en er nieuwe woningen van maken (wet v.a. 

2013) 

Het landelijk quotum sociale huurwoning per beheer op 30% geldt uitsluitend voor coöperaties 

aangezien sociale woningbouw een van de kerntaken is van een woningbouwvereniging. De Aham is 

particulier en hier geldt dit quotum niet.  

Reparaties en onderhoud: “Oud is geen gebrek”. Een verhuurder is verplicht gebreken te verhelpen, 

niet zaken te vervangen of vernieuwen vanwege ouderdom als er geen functiegebreken zijn. Het 

serviceabonnement is er slechts voor dingen die je anders zelf zou moeten doen en kan verstandig 

zijn als je niet handig bent: (sloten, kranen, vlotter e.d.) Het is bij het afsluiten van dit abonnement 

niet gebruikelijk dat er eerst een opzichter komt keuren. Iedere bewoner kan dit gewoon afsluiten. 

Lood. Het blok is van 1936 en er is een kleine kans dat er loden leidingen nog niet vervangen zijn.  

We kunnen:                                                                                                                                                                       

-het vragen aan de Aham                                                                                                                                         

-in de kruipruimte van een niet-gerenoveerde woning checken wat voor leidingen de woning ingaan (                                                                                                                          

-https://www.wooninfo.nl/vraagbaak/onderhoud/lood/                                                                                                                                               

-een “heavy metal” testje kopen en doen in een van onze woningen.                                                                                                     

Els adviseert ons 2x per jaar overleg te plannen met de Aham (lente en herfst bijvoorbeeld). Zij wil 

voorvergaderen met ons, meedenken en we spreken af haar op de hoogte te houden. 
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