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Rode Feniks 
geeft Buiten-
hof kleur

Discriminatie 
ga je zó tegen

Veilig in  
het Bastion

Rondje  
Nederland

Wooncrisis  
op de kaart



In ‘Mijn huisbaas en ik’ laten we  
huurders aan het woord die in bizarre 
situaties zitten met hun huisbaas.  
Lees en huiver, lach of huil.
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Corona hindert spoeddienst
Op eerste Pinksterdag bracht een vriendin 
mijn moeder terug naar Amersfoort. Toen 
we Portaal belden, vertelde een medewer-
ker dat de spoeddienst vanwege covid-19 
niet mocht uitrukken. Mijn moeder heeft 
daarom die dag toch een commerciële 
partij ingeschakeld. Het kostte bijna vijf-
honderd euro omdat de slotenmaker op 
deze feestdag aan de slag moest. Achteraf 
gezien had mijn moeder beter gelijk een 
commerciële slotenmaker kunnen bellen, 
dat was op een gewone werkdag goed-
koper geweest. Ik schreef een boze mail 
naar Portaal en kreeg een week later een 
begripvolle mail terug. Portaal bood ver-
ontschuldigingen aan en gaf toe dat er die 
eerste ochtend wel degelijk een externe 
partij ingeschakeld had kunnen worden. En 
dat de spoeddienst wel had kunnen komen 
omdat inmiddels de coronaregels waren 
versoepeld. Portaal bood niet alleen excu-
ses aan, maar ook om het verschil tussen de 
eigen dienstverlening en de rekening van 
bijna vijfhonderd euro te betalen. Uitein-
delijk kreeg mijn moeder 300 euro terug. 
Ik vertel dit verhaal graag, want we zijn blij 
met Portaal. Het is waanzinnig sportief dat 
Portaal dit zo oplost.’ 

Soms maken huisbazen huurders  
ook blij. Dat is het geval bij een  
dame die ging logeren bij haar 
dochter, de voordeur dichttrok en 
zichzelf buitensloot. Verhuurder 
Portaal kon aanvankelijk niets  
doen. Uiteindelijk loste een dure 
slotenmaker het probleem op.  
Maar haar woningcorporatie  
Portaal bood later excuses en  
een schadevergoeding aan.

‘Vlak voor Pinksteren kwam mijn moeder 
uit Amersfoort bij mij in Rotterdam loge-
ren. Ik haalde haar op en toen we buiten 
stonden, wilde mijn moeder de voordeur 
op slot draaien. Maar dat lukte niet omdat 
zij de reservesleutel aan de binnenkant 
in het slot had laten zitten. We konden 
nu ook het huis niet meer in. Dit was haar 
eerder overkomen en toen kon ze dat via 
haar verhuurder woningcorporatie Portaal 
ongedaan laten maken. Ik belde dus gelijk 
Portaal, maar iedereen was met lunchpauze 
en de corporatie kon niet aangeven  
wanneer er een slotenmaker kon komen.  

Vermoedelijk werd dat pas einde dag.  
Maar mijn moeder is 81. Het was hart-
stikke warm en coronatijd. We konden dus 
ook niet in een restaurantje zitten of zo. 
Daarom vroeg ik Portaal of ik een externe 
partij mocht inschakelen. Nee, het moest 
echt iemand van Portaal zijn. We besloten 
om toch naar mijn huis in Rotterdam te 
gaan en op de dag van haar terugkomst de 
zaak op te lossen.

Portaal vergoedt Pinksterdag-pech
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‘Waanzinnig sportief  
dat Portaal dit zo oplost’
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Met Prinsjesdag achter de rug en landelijke verkiezingen 
in aantocht, loopt de campagnekoorts op. Huurwijzer stapt 
daarom naar buiten voor een ronde door het land en brengt 
in kaart waar de schoen wringt in de huursector.

Rode Feniks geeft Buitenhof kleur!
Van dansles tot huiswerkbegeleiding. Stichting de Rode Feniks 
zorgt voor saamhorigheid en veerkracht in Buitenhof,  
een Delftse wijk waar het leven niet altijd gemakkelijk is. 8

Discriminatie op de woningmarkt
Bij het zoeken naar een huurwoning kunnen woningzoekenden 
ervaren dat ze geen kans krijgen van een verhuurder omdat ze 
bijvoorbeeld een hoofddoek dragen. Wat doe je er aan? 11

Veilig in Het Bastion
In Breda is de gekraakte Melkfabriek inmiddels in eigen beheer 
van de bewoners. Huurwijzer sprak met hen en ontdekte dat  
het Bastion een veilig thuis biedt aan jong en oud. 26

De ‘haves’ en de ‘have nots’

Op vakantie bleken onze medekampeerders  
Roemeense besjesplukkers. Ik dacht er aan toen 
ik van de week een doosje besjes kocht.

Ik snelde daarna naar de van Leeuwenhoeklezing 
van Peter Boelhouwer, Tu Delft. Hij bestudeert  
al twintig jaar de woningmarkt. Statistieken  
veranderden in Peters handen in grafieken terwijl 
hij sprak over de bevolkingsgroei, woningprijzen, 
de wooncrisis, de verhuurderheffing en andere 
politieke dwalingen.

Een besjesplukker klopte aan mijn tent. Of ik de 
volgende ochtend haar koffers naar de receptie 
kon rijden. Als dank liet ze een enorme doos  
besjes achter. We aten er twee weken van.

De ‘haves’, dat zijn de mensen met een eigen  
woning die steeds meer waard wordt, leert Peter 
ons. De ‘have nots’ zijn mensen die niet meer 
aan een normale woning toekomen. Ze zijn ge-
scheiden, starter, arbeidsmigrant, psychisch ziek 
geweest, etc. Er is een overdracht nodig van de 
‘haves’ naar de ‘have nots’ om uit de wooncrisis te 
komen, zolang er niet veel meer wordt gebouwd.

We horen te weinig van de ‘have nots’. De 40.000 
daklozen maken geen geluid omdat ze andere 
dingen aan hun hoofd hebben. De starters zijn 
ongeorganiseerd en maken politiek geen vuist. 
Bruidsparen schrijven zich op de mooiste dag  
van hun leven nog te weinig in als spoedzoeker, 
terwijl dat gezien moderne scheidingpercentages 
en wachtlijsten een goede tip zou zijn.

De mevrouw uit Roemenië had meer besjes  
voor mij dan ik van durfde dromen. De overdacht  

‘Huisjesmelkers maken 
misbruik van de krapte. 
Kamers voor studenten 
zijn onredelijk duur.’  

(pagina 35)

Zeno Winkels
directeur Woonbond
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van de ‘haves’ naar de 
‘have nots’ – van ruimte,  
tijd of geld – zal tot on-
vermoede meeropbreng-
sten in beide richtingen 
leiden. Tot welvaart.



Deze pdf is bedoeld om je een indruk te geven  
van de actuele editie en is daarom niet compleet. 
 
Persoonlijke leden, lidorganisaties en abonnees 
hebben deze Huurwijzer thuisgestuurd gekregen. 
Sommige lidorganisaties hebben een ‘achterban-
abonnement’, zodat ook hun leden Huurwijzer 
ontvangen. 
 
De volledige pdf van deze Huurwijzer stellen we 
beschikbaar ná het verschijnen van de volgende 
editie (voor persoonlijke leden, lidorganisaties en 
abonnees). Dit dient uitsluitend een archieffunctie 
en is niet bedoeld voor verspreiding. 
 
Soms wordt ons gevraagd of onze tijdschriften (ook) 
digitaal zijn te ontvangen. Om verschillende redenen 
kunnen wij daar (nog) niet in voorzien (zie hiernaast). 
 

Actuele editie van Huurwijzer

Huurwijzer niet ontvangen?
Bent u abonnee, persoonlijk lid of lidorganisatie  
en heeft u deze Huurwijzer niet ontvangen?  
Neem contact op met de ledenadministratie:

 – e-mail: ledenadministratie@woonbond.nl
 – telefoon: 020 - 551 77 00

Bent u lid van een huurders organisatie die lid is 
van de Woonbond, dan kunt u hen wijzen op de 
mogelijkheid van een achterban-abonnement.

Nieuw abonnement
 – Word persoonlijk lid van de Woonbond en krijg 

Huurwijzer voortaan gratis toegestuurd: word lid
 – Abonnement nemen: word abonnee

Proefnummer
 – Vraag een gratis proefnummer aan

Waarom niet digitaal?
Omdat de leeservaring van een pdf van een voor 
drukwerk opgemaakt tijdschrift onvoldoende is, zou 
er een speciale digitale editie van moeten worden 
gemaakt. Dit kost veel extra tijd en middelen. 
En omdat de Woonbond vele abonnements- en 
lidmaatschapsvormen kent, is distributie – via Apps 
voor Apple/Android en pc/mac – relatief complex 
en kostbaar. Daarbij hebben de meeste lezers van 
Huurwijzer vooralsnog een voorkeur voor papier.  
We hebben er daarom voor gekozen vooralsnog 
geen digitale editie van Huurwijzer te maken.
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