
Burgers doen bod op 30 sociale huurwoningen 'om tweedeling in
buurt te voorkomen'
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Een collectief van dertig Amsterdamse huishoudens wil dertig woningen in de Van der Pekbuurt in Noord
kopen van Ymere. De groep vreest dat de buurt ingrijpend in tweeën gedeeld wordt als de sociale
huurwoningen tegen hoge prijzen worden verkocht.

Om de woningen betaalbaar aan buurtbewoners te kunnen verhuren is de groep een wooncoöperatie genaamd
‘Copekcabana’ gestart. Deelnemers zijn buurtbewoners en betrokkenen uit de rest van Amsterdam. Het idee is
ontstaan vanuit regelmatig overleg tussen de Huurdersvereniging van der Pek, het stadsdeel en Ymere. Als
Copekcabana de woningen weet te bemachtigen, dan worden ze toegewezen aan bewoners met een sterke
band met de Van der Pekbuurt.

Vernieuwing van de buurt
Een van de initiatiefnemers, buurtbewoner en architect Bas van Vlaenderen, licht toe: ‘’Het idee ontstond eind
2014 als onderdeel van het overleg over vernieuwing van de buurt. Destijds overlegden we met vijf actieve
leden van de huurdersvereniging. Er was nog weinig animo van sociale huurders uit de buurt om deel te
nemen, maar gaandeweg hebben met name jonge creatieve mensen zich bij het initiatief aangesloten. Zij zijn
niet allemaal buurtbewoners.’’

Onbekend concept
Het concept wooncoöperatie (gemakkelijk te verwarren met ‘woningcorporatie’) is in Nederland vrij onbekend.
Het is een organisatievorm waarbij zeggenschap primair bij de bewoners zelf ligt. De structuur is vergelijkbaar



met die van een vereniging, met als doel doel het exploiteren en beheren van woningen voor de leden.

Blauwdruk voor betaalbaar wonen
‘’De Amsterdamse woningmarkt is aan het overkoken en daarom willen we met dit burgerinitiatief een
voorbeeld stellen voor anderen,’’ vertelt Van Vlaenderen. ‘’Het zal een blauwdruk worden voor betaalbaar en
duurzaam wonen in Amsterdam, met een sterk collectief gehalte. De bewoners nemen zelf de
verantwoordelijkheid voor hun leefomgeving en hun buurt.’’

Duitse bank
Copekcabana heeft een Duitse bank bereid gevonden die ze het benodigde miljoenenbedrag wil lenen.
Financiering van wooncoöperaties lukt in Nederland namelijk nog lastig. ‘’Wooncoöperaties komen in
Nederland nog nauwelijks voor. In Duitsland is dit daarentegen veel gebruikelijker. De bank financiert twee
derde van het bedrag. De rest wordt gehaald uit overige financieringsbronnen: ‘crowd lending’, subsidies,
fondsen en eigen inleg.’’

Onderhandelingen
Vandaag worden de plannen gepresenteerd aan Ymere. Hierbij zullen onder andere presentatietekeningen van
de aangesloten bouwkundigen gepresenteerd worden. (De hoofdfoto is hiervan een voorproefje.) Daarna zal
blijken of de onderhandelingen daadwerkelijk leiden tot de aankoop van de twee woningcomplexen.

Ramon Holle
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