
Vergroot zeggenschap 
huurders bij renovatie 
en sloop
Bij sloop en nieuwbouw, of bij grondige renovatie, kunnen huurders niet in 
hun complex blijven. Logisch. Maar wat als je graag terug wil na sloop, in je 
eigen wijk of zelfs in het nieuwe complex? Heb je überhaupt zeggenschap 
over de woonomgeving die je verlaat en waar je zo aan gehecht bent geraakt?

Veel mensen zijn gehecht aan hun wijk, sommigen wonen er al tientallen jaren. 
Die kracht moet je niet weggooien, die moet je benutten. Daarbij zien we dat 
de bescherming van huurders in de praktijk niet altijd even goed is. Deels 
omdat de organisatiegraad soms te wensen over laat, deels omdat mensen 
rechten en plichten onvoldoende kennen. Dat kan anders. 

De Haagse Partij van de Arbeid vindt dat huurders meer zeggenschap moeten 
krijgen bij grootschalige renovatie en sloop. Het Sociaal Statuut – dat tussen 
huurders en woningcorporaties tot stand komt – vat deze afspraken. Nu er een 
nieuw Statuut ligt, is het moment daar om zaken ook echt goed af te spreken. 
Met het onderstaande zevenpuntenplan, wil de PvdA de huurder in Den Haag 
echt stem geven.

Wij gaan er vanuit dat de Haagse huurdersverenigingen, de Haagse 
corporaties en de gemeente samen serieus gaan kijken naar verbeteringen. 
Wij kijken uit naar een goed gesprek hierover. In het belang van alle huurders 
die zich betrokken voelen bij hun eigen woonomgeving.

PvdA



1. Zittende huurders serieus betrekken bij de planvorming
In de praktijk zien we dat lang niet overal actieve bewonerscommissies zijn. Het recent gesloten 
Sociaal Statuut voorziet in de mogelijkheid om de (centrale) huurdersraden te laten beslissen. Maar 
zelfs dan kan een corporatie er uiteindelijk voor kiezen adviezen niet over te nemen. Ze zijn niet 
bindend. Dat moet anders.
Ook vinden we dat 70 procent van de huurders akkoord moet zijn met de plannen. De PvdA vindt 
ook dat huisbezoeken voor sloopt minimaal een jaar voor de sloop start gehouden moeten zijn.

2. Haagse huurderskracht: bouwplannen afgestemd op inkomen en 
wensen huidige huurders 
Voordat huurders instemmen met een sociaal plan, moet duidelijk zijn welk type woningen wordt 
teruggebouwd. Nu is dat vaak nog niet zo. Hoe kan je dan afspraken maken over bijvoorbeeld 
het aantal woningen waarin bewoners terug mogen / kunnen keren. Als we vinden dat corporaties 
maximaal rekening houden met die mensen die aangeven graag terug te willen keren, dan moet 
daar in de bouwopgave ook rekening mee worden gehouden. Het inspraakproces moet dus gericht 
zijn op de wensen van de bewoners die willen terugkeren.

3. Recht op terugkeer bij sloop of renovatie
Gedwongen verhuizen? De PvdA vindt dat mensen een recht moeten krijgen op terugkeer: in nieuwe 
woningen en/of in de buurt; als mensen dat willen. De Woonbond heeft dit uitstekend gevat in het 
model Sociaal Statuut. Den Haag kan dat 1-op-1 overnemen.

4. Betaalbaarheidsgarantie
Het komt voor dat in een nieuw plan woningen worden gebouwd die een hoger puntenaantal hebben 
en daarmee een hogere huurprijs. Niet altijd zijn dat daarmee ruimere woningen. De PvdA wil ook 
dan de voormalige huurders het recht geven terug te keren. Daarvoor dient de corporatie dan voor 
deze huurders het verschil in huur op te brengen tussen de oude en nieuwe huur; na aftrek van de 
hogere huurtoeslag en besparing op de energielasten. Ook hier verwijzen we graag naar het model 
Statuut dat de Woonbond hanteert. Uiteraard zullen nieuwe huurders daarna een nieuwe, passende 
huur betalen.

5. Zorgplicht corporaties bij vinden nieuwe woning
Nu is het verhuizen naar een nieuwe woning bij sloop / renovatie (als mensen niet terug willen 
keren) een verantwoordelijkheid van de huurder zelf en zien we dat mensen vaak in slechtere 
omstandigheden worden geherhuisvest. Mensen krijgen minimaal 6 maanden de tijd voor het 
zoeken van een nieuwe woning.

6. Geen gedwongen anti-kraak
We zien in complexen waar al enige tijd plannen zijn voor sloop en renovatie, huurders die tijdelijk 
huren voor een lagere huurprijs. Anti-kraak. Dat is prima als mensen daarvoor kiezen. Maar er is 
een groep huurders met een beperkt inkomen aan het ontstaan, voor wie dit geen keuze is. Zij zijn 
vanwege hun beperkte inkomen en de lange wachttijden gedwongen steeds van anti-kraakwoning, 
naar anti-kraakwoning te verhuizen. De PvdA vraagt aandacht voor deze groep. Mensen moeten 
zich - ongeacht hun inkomen - ergens permanent kunnen vestigen.

7. Achterstallig onderhoud bij vertraagde bouwplannen
Te vaak zien we dat woningen - bij uitgestelde renovatie / sloop-nieuwbouw - onvoldoende worden 
onderhouden. We geven het stadsbestuur en de corporaties in overweging hier te zoeken naar 
betere oplossingen. Ofwel in slim onderhoud; ofwel in compensatie via de huurprijs (verlaging).


