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Koop lokaal 
Blijf in deze moeilijke tijd 
voor uw lokale midden- 
standers uw producten 
zoveel mogelijk bij hen 
kopen. Is de winkel gesloten 
dan kunt u veelal per mail of 
telefonisch uw wens bij hen 
opgeven en worden de  
artikelen bij u thuis 
bezorgd. Betreft het een 
cadeau, dan wordt het  
zeker nog feestelijk 
verpakt. U wilt toch straks 
(als we ons “prikje” hebben 
gekregen) niet zonder onze 
middenstand in een  
ongezellig stadje rondlopen.  

KOOP NU LOKAAL!

Het coronavirus 
is in Zaanstad – 
Waterland nog 
uiterst actief.
Beste leden van InterWhere, 

Tijdens het schrijven van deze Nieuwsbrief is ook 
Purmerend nog niet bevrijd van de corona perikelen. 
We hadden gehoopt op een sneller resultaat van het 
op slot zetten van onze stad en omgeving (lockdown). 
Helaas is het daarom nog steeds praktisch onmo-
gelijk regelmatig fysiek contact te hebben met onze 
leden. We kijken met verlangen uit dat iedereen zo 
spoedig mogelijk een bevrijdend “prikje” heeft gekre-
gen en we op weg gaan naar normaal.
 
Ons kantoor is wel twee dagen per week geopend 
(maandag en donderdag) om u in beperkte mate te 
ontvangen. Veel vergaderingen worden per videover-
binding gedaan (heel jammer en heel onpersoonlijk). 
Wij kunnen onze leden nog steeds per telefoon en 
mail behulpzaam zijn. Het succesvolle overleg dat 
het bestuur regelmatig had met de voorzitters van 
alle Bewonerscommissies, is tot nu toe ook nog niet 
hervat; wel stuurt het bestuur regelmatig informatie 
naar de voorzitters en zijn wij voornemens een proef 
met videocontact te starten.

Verzending nieuws-
brief nu ook per mail

Inmiddels beschikken we over ruim 1500 e-mail 
adressen van onze leden en zij hebben allen toestem-
ming gegeven dat HV InterWhere deze adressen mag 
gebruiken voor ledeninformatie. De Nieuwsbrief valt 
daar natuurlijk ook onder omdat het informatie voor 
onze “achterban” betreft. Los van de milieu-winst,  
bespaart InterWhere op jaarbasis hiermee een 
behoorlijk bedrag aan druk-, sorteer- en portokosten. 
De leden waarvan geen mailadres bekend is, krijgen 
deze Nieuwsbrief natuurlijk nog per post toegezon-
den.



Stemmen nog 
nooit zó  
belangrijk als 
dit jaar.
De stem van de Nederlandse kiezer 
is voor het “Wonen” nog nooit zo 
belangrijk geweest als dit jaar. 
Nederland is ook weer hard toe aan 
een ministerie van Volkshuisvesting 
bestuurd door een vakminister.

Onderstaand schema geeft duidelijk 
aan dat 10 jaar VVD zeer slecht 
is uitgevallen voor de sociale 
huurders. Buiten dat de nieuwbouw 
is ingestort is het aantal daklozen 
verdubbeld. Uit deze gegevens blijkt 
dat huurders beter een andere partij 
kunnen kiezen.

17 Maart 2021, (waarschijnlijk 15, 16 én 17) 
worden de verkiezingen gehouden voor de 
nieuwe Tweede Kamer en een nieuw kabi-
net. Huurdersorganisaties motiveren hun 
achterban (alle huurders in Nederland) om 
goed na te denken over hetgeen ze in het 
stemhokje gaan inkleuren. 

De Woonbond heeft een “stemwijzer” (zie 
elders in deze Nieuwsbrief) opgesteld door 
alle partijprogramma’s te vergelijken en zo de 
politieke partijen kunnen selecteren die voor 
de huurders het meest gunstig zijn om op te 
stemmen. Tien jaar VVD is voor de huurders 
rampzalig geweest (zie statistiek) met een 
huurstijging van ruim 25% voor de sociale 
huur en al richting 44% voor geliberaliseerde 
huurwoningen. De partij die aangeeft en zich 
sterk maakt om de complete verhuurderheffing 
af te schaffen, gooit hoge ogen om de stem van 
de huurders te krijgen. 

Als de corporaties geen verhuurderheffing in 
de schatkist meer hoeven te storten, kan er 
natuurlijk meer worden gebouwd, gerenoveerd 
en verduurzaamd. Veel huurdersorganisaties 
zullen met hun corporatie in gesprek gaan over 
de huurverhoging, of op de 0% en misschien 
zelfs huurverlaging.

Weg met de wooncrisis. Het is tijd voor 
een nieuw kabinet.

Nederland is ook weer hard toe aan een ministerie van 
Volkshuisvesting bestuurd door een vakminister

Overzicht van nieuwbouwproductie in de  
periode 1949 - 2019 (aantal woningen x 1000)
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Zeker honderd jaar lang was Nederland 
een lichtend voorbeeld in Europa en zelfs 
wereldwijd betreffende de inrichting van 
de sociale volkshuisvesting. Burgers die 
niet zelfstandig in hun huisvesting konden 
voorzien (zich b.v. geen koophuis konden 
veroorloven), werden door woningbouwver-
enigingen daartoe wel in staat gesteld.

Grote bedrijven zoals Philips bouwden hele wijken 
voor hun werknemers. Zo hadden de arbeiders een 
fatsoenlijk dak boven hun hoofd tegen een redelij-
ke huurprijs. Helaas heeft de VVD kans gezien om 
dit prachtige Nederlandse product in ruim 10 jaar 
om zeep te helpen. Een duidelijke reden waarom 
het voor huurders verstandiger is bij het stemmen 
voor een nieuw kabinet op 17 maart, hun stem op 
een andere partij te gaan uitbrengen. Sociale huur 
is geen marktproduct. Een stem op een midden-
partij of iets links daarvan heeft de voorkeur van 
hurend Nederland.

De Woonbond heeft een stemwijzer gemaakt, die 
u zelf kunt beantwoorden met als resultaat de 
partij die het beste bij u past. Deze stemwijzer is 
specifiek gericht op de volkshuisvesting.
Ga hiervoor naar: www.woonkieskompas.nl

Let wel dat het hier gaat om landelijke verkiezingen; hieraan doen natuurlijk de puur 
lokale partijen niet mee en uw mening over een landelijke partij kan anders zijn als 
het om lokale zaken gaat.

HV InterWhere zal in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen duidelijk het 
voortouw nemen om de lokale politiek duidelijk te maken waar de belangen van huurders 
liggen. Ook de landelijke politiek zal worden aangesproken en zeker niet in de laatste 
plaats het provincie bestuur.
Bouwen is noodzakelijk maar bouwlocaties zijn een eerste vereiste. De gedachte dat elke 
stukje binnenstedelijk (zeer kostbaar) eerst moet worden opgevuld is niet meer haalbaar. 
Burgers komen hiertegen in opstand en ellelange procedures zijn het gevolg. De politiek 
in onze regio kan zich vast opmaken om samen met het college de stappen die corpora-
ties willen zetten om de “wooncrisis” aan te pakken. 

Verkiezingen Tweede Kamer maart 2021.



Intermaris vraagt advies aan Inter-
Where op haar beleidsstukken.
In de laatste maanden heeft InterWhere een aantal adviezen gegeven. Wat 
houdt dat nu eigenlijk in en wat doet Intermaris ermee?

Renovatie (zonder uit huis plaatsing) en Sloop/Nieuwbouw zijn twee beleidsstukken die 
worden aangeboden als “Basis Sociaal Plan”. Ook het beleidsstuk Brandveiligheid kwam 
voorbij. InterWhere moet de inhoud van deze stukken beoordelen en aanpassingen 
opperen die ten gunste zijn van de huurders. De gesprekken hierover nemen meestal zo’n 
6 weken in beslag.

Vanuit dit Basis Sociaal Plan volgen gesprekken met BC’s/FT’s om voor hun complex te 
komen tot een gedragen Sociaal Plan waar ruim 70% van de bewoners mee kan instem-
men. Dit geldt ook voor het Basis Sociaal Plan Sloop/Nieuwbouw. Op onze website kunt u 
deze beleidstukken terug vinden: www.interwhere.nl/downloads.

Recent heeft InterWhere 
nog advies uitgebracht 
op de huurverhoging 
2021.

Opvallend dat er nog steeds groeperingen zijn die 
denken dat een huurdersvereniging géén inbreng 
heeft bij een corporatie. Waarschijnlijk hebben zij 
geen affiniteit met sociale huurwoningen. Goed 
om hier nog even bekend te maken dat zowel 
corporaties en gemeente (zeker in persoon van de 
huidige wethouder) zeer geïnteresseerd zijn in de 
opstelling van de huurders en een grootdeel van 
hun beleid hierop richten. InterWhere wordt door 
deze gesprekspartners vaak als “trekker” gezien.



Prestatieafspraken Purmerend,  
corporaties en huurdersorganisaties:

Eind december werden de prestatieafspraken 2021 – 2024 afgerond en ondertekend. Omdat ook 
hierbij alle bijeenkomsten digitaal moesten plaatsvinden, kon zelfs de ondertekening niet fysiek 
gebeuren. Dan maar even op het grote scherm en allemaal de pen “in de aanslag”. De handteke-
ning werd later verzonden naar het gemeentehuis. Een verslag hiervan is te lezen op:

>>  www.interwhere.nl/prestatieafspraken.

Woonkies-
kompas.nl
Zoals al eerder vermeld heeft de 
Woonbond een stemwijzer ge-
maakt, die u zelf kunt beantwoor-
den met als resultaat de partij 
die het beste bij u past. Deze 
stemwijzer is specifiek gericht op 
de volkshuisvesting.
Ga hiervoor naar:  
www.woonkieskompas.nl

De afbeelding hieronder is een 
voorbeeld van een uitslag van de 
Woonkieskompas. Partijen binnen 
de cirkels van uw aanwijspunt 
stroken met uw wensen en 
opvattingen.

bron: woonkieskompas.nl



InterWhere overlegt met alle 
BC’s/FT’s waar renovatie of 
sloop gaat plaatsvinden en pro-
beert voor die complexen een 
zo goed mogelijk Sociaal Plan 
met de bewoners en Intermaris 
overeen te komen. 

Het complex Rode Garrels (Wheer-
molen-Oost) is nagenoeg klaar. Hier 
worden nog 12 middel dure huur-
woningen in de plint bijgebouwd 
(v/h garageboxen). Miriam Toepoel, 
voorzitter BC Rode Garrels, heeft 
voor ons een foto gemaakt van de 
nieuw zijgevel. Nu zijn gesprekken 
gaande met de Blauw Gouwe om te 
komen tot een Sociaal Plan. 

InterWhere probeert altijd de juiste 
weg te vinden om tot een goed 
resultaat te komen. Het is tenslotte 
in het voordeel van alle gezinnen 
als het akkoord door ruim 70% van 
de hoofdbewoners wordt onder-

schreven. Het uitgangspunt van elke 
renovatie is: “meer comfort tegen 
lagere woonlasten”.

Inmiddels zijn (voorbereidende) ge-
sprekken gestart met de complexen 
Ooster- en Westervenne; ook is er 
kennisgemaakt met de Bewoners-
groep van de Boeierstraat e.o.
 

Bij het inleveren van de kopij voor de opmaak 
van deze Nieuwsbrief is de complete uitslag nog 
niet mee te delen omdat er nog steeds reacties 
binnenkomen. Tot nu toe zijn 790 antwoorden 
ontvangen en zijn de percentages over dit 
aantal berekend. Op de rechterpagina ziet u een 
verkort overzicht van de voorlopige uitslag.

In de volgende Nieuwsbrief komen wij op dit 
onderwerp terug met een uitgebreid overzicht 
van de reacties van de huurders (zowel van hen 
die wel en die niet op de SVP zijn aangesloten). 
De leden waarvan wij het e-mail adres hebben 
kunnen wij via een mailbericht al eerder infor-
meren. De juiste vragen van de enquête kunt u  
terugvinden op:  
www.woonbondonderzoek.nl/interwhere

Nieuwe projecten renovatie en 
nieuwbouw van Intermaris.

Nieuwe gevel van de Rudolf Garrelsflat.



Voorlopige uitslag enquête Stads- 
verwarming Purmerend (SVP).

reactie van een respondent:
“Bij het betrekken van mijn woning had ik een klein budget maar 
werd gedwongen hoog ingeschaald op energieverbruik met een 

hoge maandlast wat later na bewezen verbruik zou worden aange-
past; andersom was geen optie”.

reactie van een respondent:
“Ik heb gewoond in een wijk die overging naar SVP en dat

beviel totaal niet. Vooral de maandelijkse kosten rezen de pan 
uit. Was blij dat ik kon verhuizen. Laat het hier maar lekker 

blijven zoals het is”.

88%

60%

26%

5,8

30%

vraag 1: Heeft u nu SVP?

vraag 4: Wat vindt u negatief?

vraag 2: Uw mening

vraag 5: Welk cijfer geeft u SVP?

vraag 3: Wat vindt u positief?

vraag 6: Wilt u andere warmtelevering?

van de respondenten zijn aangesloten 
op de SVP

vinden de kosten van de SVP erg nadelig

van de respondenten heeft een  
positieve mening over de SVP

is het gemiddelde tot nu toe

stemde zowel voor de dienstverlening 
als “ik vind niets positief aan de SVP”

wil een andere vorm van verwarming*

50%

* (opm.: veel reacties werden gegeven dat een andere vorm van verwarming niet mogelijk is door de gemaakte keuze van de corporatie)



Voor meer informatie over de artikelen kunt u contact opnemen met de redactie. Deze nieuwsbrief is ter informatie samengesteld. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden 
ontleend. Indien u informatie uit deze uitgave overneemt, stellen wij het op prijs een exemplaar van de uitgave te ontvangen.
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geld geboden moet worden.  
De bouwers hebben zeker  
€2 miljard extra nodig  
om de wens van 100.000  
woningen per jaar te kunnen 
verwezenlijken. Een kwart van 
dit aantal zou van de woning-
corporaties moeten komen 
(sociale huur dus).

2 Miljard is ook het bedrag dat 
woningcorporaties afdragen 
aan de schatkist. We moeten 
dus in het stemlokaal goed 
nadenken bij welke partij niet 
onze vrienden zitten.  
M. Wiedemeijer Twitterde:
- Monsterverbond spreekt 

zich uit vóór afschaffing 
verhuurderheffing. Daar is 
de VVD mordicus tegen. 

- Monsterverbond spreekt 
zich uit vóór terugkeer 
minister van Wonen met 
regierol. Daar is de VVD 
mordicus tegen.

“Actieagenda Wonen” is de naam van een zojuist gesloten Woonakkoord 
door 25 grote branche- en belangenverenigingen (op initiatief van AEDES 
en mede onderhandeld en getekend door de Woonbond) in de woning-
bouw, om tot 2030 maar liefst 1 miljoen huizen te bouwen; dat wil zeggen 
ruim 100.00 woningen per jaar. 

Willen we iets aan het woning tekort doen, dan is snelheid geboden. In de huidige  
afspraak met het kabinet wordt gesproken over 75.000 huizen; dit is echter 
volstrekt onvoldoende om “iets” aan het woningtekort en de ongezonde lange 
wachtlijsten te doen. Daarom is het tijdstip van bekendmaking van de “Actieagenda 
Wonen” super goed gekozen: 1 maand voor de verkiezingen. Publiek en politiek 
duidelijk maken dat nieuwe voorwaarden moeten worden gecreëerd en extra 

Actieagenda Wonen:  
woonakkoord grote branche- en 
belangenverenigingen

Laatste Nieuws:


