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Onderwerp: verkamering in de wijk Wippolder
Geacht College,
Het onderwerp verkamering leeft sterk in delen van de Wippolder. Veel bewoners van onze wijk
ondervinden de overlast die verkamering met zich meebrengt. lntensivering van het gebruik van
deze panden gaat gepaard met versnelde veroudering. Kamers worden verhuurd aan studenten die
slechts tijdelijk in de wijk wonen. Als 'passant' voelen studenten zich minder betrokken bij de wijk.
Het verantwoordelijkheidgevoel houdt vaak op bij de voordeur en beperkt zich tot de huisgenoten,
terwijI omwonenden de overlast ondervinden. Denk daarbij aan afgedankte fietsen die blijven staan
of het verkeerd aanbieden van (grof) vuil, enz.. Dit draagt bij aan een ronnmelig straatbeeld,
vervuiling in de tuinen wat weer ongedierte aantrekt en het afwijkende leefritme zorgt voor veel
geluidoverlast in de avond en nacht. Overleg tussen bewoners en studenten !evert maar beperkt
verbeteringen op en moet bovendien tenminste ieder jaar herhaald worden door de grote
doorstroom in studentenpanden.
We zijn dan ook blij met het voornemen van de gemeente om hier iets aan te doen, zoals dat in de
meeste andere studentensteden in Nederland al gebeurt.
We kijken uit naar het aangekondigde voorstel van het College, in de eerste helft van 2017, met
maatregelen om verdere verkamering in onze wijk tegen te gaan. We zien dat het invoeren van een
omzettingsvergunning effectief zou kunnen zijn.
We hebben hier nog wel een aantal vragen over. En we zouden ook graag iets aan de reeds
bestaande overlast willen doen.
Omzettingsvergunning
We zijn blij dat de inventarisatie van de gemeente vanuit de motie "verkamering in beeld" onze
ervaringen in de Wippolder heeft bevestigd. In de Wippolder, en zeker daar waar veel woningen te
koop worden aangeboden door particulieren, komt verkamering naar verhouding veel voor en zorgt
voor overlast. Het aantal verkamerde panden neemt de laatste jaren toe. We zien in de afgelopen
maanden dat er nog een aantal panden in de wijk omgebouwd wordt tot studentenwoning en dat er
nog een aantal gepland wordt.
Ook worden er door makelaars actief voorstellen aan huizenverkopers gedaan om een pand niet te
verkopen maar het als een belegging te zien, om kapitaalverlies to beperken. De nnakelaar
gegarandeerd daarbij een rendement van zo'n 8% wanneer de eigenaar het pand door die makelaar
laat verhuren. Zij nemen dan het hole verhuurproces uit handen van de eigenaar en treden
vervolgens op als contactpersoon.
We zien dat de Wippolder en met name de Zeeheldenbuurt, Julianalaan e.o. op dit moment erg in
trek is als gebied waar de waarde en het rendement van een woning verhoogd kunnen worden door
panden to verkameren. Dit gaat echter ten koste van het leefklimaat in de wijk. We denken dan ook
dat haast geboden is met het invoeren van maatregelen. Daarom vragen wij u het volgende.
Kunnen we het voorstel van het College en vervolgens de invoering van maatregelen
snel tegemoet zien?
Wat betekent de "tenzij" in het "Nee tenzij" beleid? Aan wat voor voorwaarden of
argumenten moot straks voldaan worden om toch een "Ja" te krijgen?
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Aanvullende maatregelen
Aanvullende maatregelen waarover is gesproken in de Raad.
•
•
•

Voldoende stallingsruimte voor fietsen en afvalbakken;
Stimuleren onderling overleg daar waar overlast wordt ervaren.
Het beschikbaar stellen van een mediator tbv onderling overleg.

Op zich zijn dit goede maatregelen, al zien we graag meer duidelijkheid over wie het initiatief neemt
voor overleg en mediation en wat de sancties zijn als afspraken niet worden nagekomen.
Maar we zien nog andere aanvullende (mogelijke) maatregelen.
•
•

Het verplicht aanbrengen van geluidisolerende voorzieningen.
Het opstellen van leefregels in overleg met de buurt; die bijvoorbeeld opgenomen
kunnen worden in het huurcontract, dan wet het aanbieden van informatie over goed
nabuurschap (regels vuilnisophaal, melden van feestjes, geluidbeperking, etc).

Een toenennende ergernis is bijvoorbeeld is dat omwonenden vaak overlast (geluid en stank)
ondervinden van kamerbewoners die groepsgewijs buiten roken, op straat of balkons, omdat
huurcontracten veelal het roken binnenshuis verbieden. Wij hebben hiervoor geen oplossing maar
zien graag een mogelijkheid om met verhuurders en huurders afspraken te kunnen maken.
Kan het aantal aanvullende maatregelen uitgebreid worden met bovenstaande
suggesties en kunnen bovenstaande aanvullende maatregelen ook op al bestaande
verkamerde panden toegepast worden om overlast terug te dringen?
Hand having
Voor wat betreft de handhaving wordt op dit moment vooral gekeken naar het stimuleren van
onderling overleg in de wijk en het eventueel ondersteunen daarvan met een mediator.
Met andere woorden, er wordt vooral van degene die de overlast ondervinden gevraagd om aan een
oplossing te werken, ofwel de gedupeerden moeten het probleem ook oplossen. DUWO verwijst
bijvoorbeeld door naar de politie voor klachten die men zelf niet in overleg kan oplossen.
Hoewel we voor oplossingen in onderling overleg zijn, lijkt het ook zeer terecht dat de partijen die de
baten van de verhuur ontvangen verantwoordelijkheid moeten nemen voor het voorkomen of
oplossen van de klachten.
Anders gezegd, bij de handhaving van de te nemen maatregelen en de opgestelde huisregels zou
een belangrijk deel van de verantwoordelijkheid bij de verhurende partij moeten liggen. Dat geldt
voor alle verhuurders, maar zeker in het geval van commerciele verhuurders, professionele
verhuurbemiddelaars (zoals makelaars), woningbouwverenigingen en dergelijke, die vaak weinig
binding hebben met de buurt of met het gebruik van het verhuurde pand, ligt het vooralsnog niet
voor de hand dat ze hun aandeel in de wederzijdse verantwoordelijkheden nemen.
Daarom vragen wij u het volgende.
>

Kan er bij het voorkomen en oplossen van overlast ook gekeken worden naar een
verplichte rot voor de verhurende partij en niet alleen naar de mensen die de overlast
ervaren?

We zijn uiteraard te alien tijde bereid om het bovenstaande toe te lichten.
Met vriendelijke gr
)
E ik van Hunnik,
voorzitter Belangenvereniging TU Noord

