
Ludieke betalingsactie 
werpt snel vruchten af
Huurdersbelang Parnassiaveld  
en Omstreken  
in Duivendrecht

De bewonerscommissie

ie wel eens met de trein van 
Utrecht naar Amsterdam rijdt, 
passeert na de hoogbouw van 

de Bijlmer het rustieke dorpje Duiven
drecht. Aan je rechterhand liggen ver
scholen in het groen, acht lage vierkante 
torenflats. Niet verkeerd wonen, zo op het 
eerste gezicht. Maar het tweede gezicht is 
minder vriendelijk. De huurders van zes 
van de flats (de overige twee zijn koop
flats) hebben namelijk heel wat te stellen 
met hun verhuurder. 

We praten erover met voorzitter Roelie 
Bick (67) van hbp & Omstreken en met 
bestuurslid (en oprichter en exvoorzitter) 
Co Gersen (70), beide bewoners van het 
eerste uur. Roelie: ‘Toen ik hier in 1974 
kwam wonen waren zes van de acht flats 
eigendom van het pensioenfonds voor de 
metaalnijverheid. Het was hier lekker  
rustig wonen en dankzij de goede trein 
en metroverbinding toch vlakbij hartje 
Amsterdam. De ellende met de verhuur
der begon in 2008, toen het pensioen
fonds de helft van de torentjes verkocht. 
De nieuwe eigenaar, ik noem liever geen 
naam, wilde de flats uitponden, maar door 
de crisis mislukte dat faliekant. Slechts 
tien procent van de appartementen kreeg 
hij verkocht. Intussen klonk er steeds 
meer gemopper onder huurders over het 
moeizame onderhoud en de forse nahef
fingen van de service en stookkosten, 
zonder de vereiste toelichting. Bovendien 
betaalden we veel te veel watergeld, door 

een grote lekkage onder een van de flats. 
Ook als huurdersorganisatie waren we  
ontevreden. We hadden het gevoel klem 
te zitten tussen de vve’s, de beheerder  
en de eigenaar. We werden totaal niet 
serieus genomen. De beheerder en de 
eigenaar negeerden ons en reageerden 
totaal niet op verzoeken voor overleg.  
Dat was heel frustrerend. Toen hebben we 
bedacht dat we het over een andere boeg 
moesten gooien.’

Ludieke actie
Co Gersen: ‘Naar de huurcommissie  
konden we niet, omdat daar alleen indivi
duele huurders terechtkunnen en dan al
leen huurders die niet geliberaliseerd zijn. 
Dat zijn veel huurders hier wel, omdat 
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‘Het sturen van 
herinneringen  
kan achterwege 
blijven.  
Er is immers al 
betaald’

na een verhuizing de huren fors worden 
opgetrokken. Afhankelijk van hoe lang  
je hier woont, betaal je voor hetzelfde  
appartement tussen € 600, en € 900,.  
Ook de gang naar de geschillencommissie 
van de Overlegwet is onmogelijk omdat 
wij kopers in onze vereniging hebben en 
dat mag niet. Een procedure bij de kan
tonrechter ten slotte is een lange, dure 
en onzekere weg. Toen hebben we een 
ludieke actie bedacht om de contacten 
met de verhuurder te reanimeren en ons 
gelijk te krijgen. Vanaf februari zou een 
aantal huurders de huur aan ons overma
ken en wij het totale bedrag vervolgens 
aan de verhuurder, vergezeld van een 
code waarmee ze konden achterhalen 
om welke woningen het ging. Dat zou de 
financiële administratie niet leuk gaan 
vinden. We hebben het uiteraard juridisch 
dichtgetimmerd.’ 

Roelie: ‘We hebben per flat een bewo
nersavond georganiseerd om ons plan te 
bespreken. Dat ging in de ene flat makke
lijker dan in de andere. Veel bewoners 
waren het met ons eens en we oogsten 
applaus, maar toch waren met name ou

Het gebeurt niet vaak dat huurders in de commerciële sector actie voeren, 
hoewel ze daar meestal alle reden voor hebben. Huurdersvereniging hbp&o 
(Huurdersbelang Parnassiaveld & Omstreken) in Duivendrecht was het gedrag 
van haar verhuurder zo zat dat ze de stoute schoenen aantrok en een  
ludieke betalingsactie op touw zette. Met vrijwel onmiddellijk succes.
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De bewonerscommissie

deren terughoudend om mee te doen, uit 
angst voor represailles.’ Co: ‘Ze dichten 
een eigenaar nog veel te veel macht toe.’ 
Uiteindelijk hebben zestien van de tach
tig huurders meegedaan. In plaats van 
zestien maal de huur voor februari, trof 
de eigenaar op 1 februari een bedrag van 
€ 13.194,44 aan op zijn bankrekening. 
Plus een brief van de huurdersvereniging  
met de volgende inhoud. ‘Zoals u al hebt 
begrepen, hebben een aantal leden van 
onze vereniging het vertrouwen in u 
opgezegd. Zij hebben de machtigingen 
ingetrokken. Omdat zij toch aan hun ver
plichtingen willen voldoen, hebben ze ons 
de opdracht gegeven voor hen de huur te 
betalen. Wij weten dat een kantonrechter 
er prijs opstelt wanneer aan de financiële 

verplichtingen is voldaan en dat duidelijk 
is om welke panden het gaat. Vandaar dat 
we u onderstaand overzicht geven. Daar
bij merken wij op, dat waar het een pand 
op het Parnassiaveld betreft, het huisnum
mer zal zijn voorzien van *; voor de Krui
denpoort gebruiken wij ** en voor de 
Kruidenommegang, ja u raadt het al ***. 
Het sturen van herinneringen kan achter
wege blijven. Er is immers al betaald.’

De ludieke actie kwam hard aan. De eige
naar verbrak vrijwel meteen de radiostilte 
en kwam op 26 februari naar Duiven
drecht om te overleggen. Co: ‘Hij bood 
zijn excuses aan en zegde toe zijn leven 
te beteren. Hij wil de extra waterkosten 
voor zijn rekening nemen, gaat de hoge 

naheffingen uitzoeken en is bereid tot een 
betalingsregeling. En hij heeft beloofd ons 
beter te informeren en tweemaal per jaar 
te overleggen. Het eerstvolgende overleg 
staat al gepland. Door dit succes hebben 
we besloten om per 1 april met de actie 
te stoppen. We zijn er trots op dat we 
hebben laten zien dat ook huurders in de 
commerciële sector echt niet machteloos 
zijn.’ 
Mede door het intensieve contact met 
de bewoners is ook de verhouding met 
de vve’s verbeterd. Co: ‘We krijgen veel 
waardering van kopers voor onze actie 
en we organiseren ook steeds meer sa
men. Zo hadden we vorig jaar september 
nog een burendag buiten, met hapjes en 
drankjes. Er wonen hier nogal wat expats 
(buiten landers die vanwege werk tijdelijk 
in Nederland wonen) en een van hen, een 
Italiaan, had heerlijke lasagne gemaakt.’ 

Meer aandacht
Een ding willen ze ten slotte nog kwijt. 
Roelie: ‘Hoewel we veel gehad hebben 
aan onze Woonbondconsulent, vinden we 
toch dat de Woonbond erg georiënteerd 
is op de corporatiesector en te weinig oog 
heeft voor de commerciële huursector. 
Dat is jammer.’
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• Foto boven: Co Gersen en Roelie Bick 
van Huurdersbelang Parnassiaveld  
& Omstreken.


