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De kop van dit artikel is het hoofdonder-
werp van onze jaarvergadering op 
woensdagavond 19 april a.s. in de Zeeuwse 
Bibliotheek. Centraal zal de vraag staan 
hoe het toekomstbeeld van de HVM eruit 
ziet. Die vraag is de afgelopen maanden 
actueel geworden, omdat met Woongoed 
Middelburg een discussie is ontstaan over 
de toekomst van onze vereniging. 

Twee derde van de huurders in Middelburg 
huurt bij Woongoed, en dat is dan ook over-
duidelijk de grootste verhuurder in onze 
stad. Daarmee is Woongoed verreweg de 
belangrijkste verhuurder waarmee de HVM 
te maken heeft, maar ook financieel van 
afhankelijk is ‒ 70 procent van de inkomsten 
komt van Woongoed. Een goede samen-
werking is belangrijk, ieder vanuit de eigen 
verantwoordelijkheid en (onafhankelijke) 
positie. Die samenwerking is afgelopen 
maanden enigszins onder druk komen te 
staan. Hieronder een chronologische schets.

Samenwerkingsovereenkomst 2010
Het afgelopen jaar zijn Woongoed Middel-
burg en de HVM gaan terugkijken op hun 
onderlinge samenwerking in de afgelopen 
jaren en wat er is terechtgekomen van de 
afspraken die in 2010  zijn vastgelegd in 
een samenwerkingsovereenkomst. Zo’n 
overeenkomst werd in het verleden om de 
paar jaar gemaakt. Daarin werden allerlei 
zaken vastgelegd, zoals gespreksonder-
werpen met bewonerscommissies en met 
de HVM, frequentie en wijze van overleg, 
financiële bijdrage aan de HVM, enzovoort. 
In de laatste samenwerkingsovereenkomst 
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was de gewenste verbreding van de inbreng 
van huurders via bewonerscommissies een 
belangrijk doel. Woongoed zou de zaken 
zoveel mogelijk aan de basis, in rechtstreeks 
contact met vertegenwoordigers van woon-
complexen of delen van wijken, regelen. 
De wijkoverstijgende zaken zouden dan 
afgehandeld worden door de HVM. Hoe is 
dat verlopen in de afgelopen jaren? Dat was 
de centrale vraag bij wat genoemd wordt de 
evaluatie van de bewonersparticipatie. Door 
het externe bureau Moveo zijn daartoe ge-
sprekken gevoerd met bewonerscommissies, 
Woongoed, de HVM en de gemeente. 

Resultaat van de analyse
De analyse door Moveo en de daarop 
volgende gesprekken tussen Woongoed 
en HVM hebben in het kort geleid tot het 
volgende beeld.
l De HVM is er niet in geslaagd voldoende 
betrokkenheid van huurders aan de basis, 
via bewonerscommissies, te realiseren in 
het contact en overleg met Woongoed. Dat 
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WAT MOETEN WE NU?
is de HVM niet te verwijten, maar meer 
het gevolg van algemene maatschappelijke 
ontwikkelingen. 
l De bestuurlijke continuïteit van de HVM 
is en blijft een punt van zorg. Dat heeft ove-
rigens tot nu toe geen afbreuk gedaan aan 
de kwaliteit van de inbreng van de HVM.
l Nieuwe huurwetgeving geeft huurders-
organisaties een sterkere positie, maar stelt 
tegelijkertijd hogere eisen aan hun inbreng.  
l Woongoed erkent dat haar klachtaf-
handeling verbetering behoeft. Woongoed 
heeft, zo stelt zij, last van “ruis” (misverstan-

den) als gevolg van gescheiden inname van 
klachten door HVM en Woongoed.
Het gewicht dat door de twee partijen 
aan deze vaststellingen wordt gehecht is 
overigens niet gelijk. Woongoed beoordeelt 
de urgentie van een fundamentele aanpak 
van de problemen aanzienlijk zwaarder dan 
de HVM. Wij zien zeker aanleiding voor 
verbeteringen, maar we moeten het ook niet 
dramatiseren.  
Knelpunten zijn er om op te lossen, dus 
hebben beide partijen eerst los van elkaar 
suggesties daarvoor gedaan. 

Oplossingsrichting HVM
Het bestuur van de HVM wil inzetten op 
het versterken en meer benutten van het 
digitaal huurdersplatform. Daarnaast het 
opbouwen van een netwerk van contact-
personen in de wijk en extra inzet op het 
werven van actief kader, zodat de verschil-
lende functies in de vereniging goed bezet 
zijn door huurders. Op dit moment wordt 
periodiek een digitale nieuwsbrief verspreid 
aan bijna 400 mailadressen van leden. Het 
bestuur wil dit forum actiever gaan betrek-
ken en laten meepraten over actuele onder-
werpen en de standpuntbepaling daarin. 
Op deze manier kunnen leden veel actiever 
deelnemen aan het besluitvormingsproces 
binnen de vereniging. Meer dan de helft 
van de leden valt nu nog buiten dit digitale 
platform en voor hen blijven we werken, 
zoals voorheen, via het beleggen van bijeen-
komsten of vergaderingen. Er gaat niks af, 

er komt alleen iets bij. 
Verder zijn we al bezig met het opbouwen 
van een netwerk van contactpersonen in 
de wijken en gaat het met de bezetting van 
functies in het bestuur ook de goede kant 
op: er zijn onlangs twee nieuwe kandidaat-
bestuursleden bijgekomen, Sanne Kruys-
kamp en Tjeu Strous. Dat is een mooi begin 
en we gaan op deze voet door.
De houding van het HVM-bestuur is al met 
al: we zien dat we breder georiënteerd bin-
nen de huidige groep van huurders moeten 
gaan werken en het actieve kader vergroten. 

Daar hebben we ideeën en plannen voor en 
dat gaan we dóen. 
        
Oplossingsrichting Woongoed 
Woongoed vindt de basis en de achterban 
waarop de inbreng van de HVM is gestoeld 
te smal. Nieuwe wetgeving op het gebied 
van huren vraagt een bredere inbreng, zo 
stelt Woongoed. Daarnaast heeft Woongoed 
onvoldoende vertrouwen in de bestuurlijke 
continuïteit van de HVM. Dit is al jaren een 
knelpunt en dat is in de loop der jaren niet 
verbeterd. De verenigingsvorm is volgens 
Woongoed voor huurdersorganisaties door 
de maatschappelijke ontwikkelingen achter-
haald (individualisering, minder solidariteit, 
druk-druk-druk). Er zijn steeds minder 
vrijwilligers die tijd in verenigingswerk wil-
len steken. Dat geldt in het bijzonder voor 
belangenverenigingen als huurdersorganisa-
ties, vakverenigingen, enzovoort.     

Colofon
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Woongoed teleurgesteld
Woongoed was daar allerminst blij mee. 
Teleurstellend, behoudend… Dat waren 
de termen die over tafel gingen. Woong-
oed wil de kwestie echter niet op de spits 
drijven en zal dan ook niet verder gaan met 
de beoogde stichting of het gesuggereerde 
huurdersplatform. Men wil geen dingen 
dubbel doen. Dit jaar zullen ze in het kader 
van de voorbereiding van het onderne-
mingsplan 2018-2022 gesprekken houden 
met diverse maatschappelijke organisaties. 
En misschien daarna periodiek herhalen. 
Meningen van huurders zal Woongoed 
ophalen via digitale kanalen zoals ‘huurders 
vertellen’ en via hun onlineplatform (in 
voorbereiding). 
Het reguliere overleg met de HVM over 
beleids- en beheerszaken gaat ongewijzigd 
door. Individuele klachten van huurders 
zullen in het voorbereidend overleg met 
HVM niet meer aan de orde komen. Het 
HVM-spreekuur blijft ongewijzigd. Van 
hieruit kunnen klagers weer op het spoor 
naar de klachtencoördinator van Woongoed 
worden gezet en indien gewenst bijgestaan 
door Anneke de Vries in het verdere traject. 
De financiële bijdrage van Woongoed aan 
de HVM blijft zoals voor dit jaar afgespro-
ken. In het ondernemingsplan 2018-2022 
zal daarover een nieuwe afspraak worden 
opgenomen. 

Eind goed al goed?
Terugkijkend is er heel wat overhoop 
gehaald, maar nadat de stofwolken zijn 
neergedwarreld is er veel bij het oude 
gebleven. Eind goed al goed? Nee, daar 
is het verhaal voor de HVM niet mee af. 
Wij zullen moeten presteren op het vlak 
van verbreding van de achterban en het 
vergroten van het actieve kader binnen de 
vereniging. Anders zitten we over een paar 
jaar weer in een herhaling van de afgelopen 
maanden gevoerde discussie. Waarschijnlijk 
dan met een andere uitkomst. Schouders 
eronder dus.
Wij hebben toegezegd de komende 
maanden een zogenoemd revitaliserings-
plan voor de HVM op te stellen. De aftrap 
daarvoor doen we graag op de komende 
jaarvergadering, woensdagavond 19 april in 
de Zeeuwse Bibliotheek. Kom meepraten!

Nico Oskam, bestuur HVM 

Als oplossing stelt Woongoed de oprich-
ting van een stichting Huurdersbelangen 
Woongoed voor, waarin naast huurders 
een aantal maatschappelijke organisaties 
plaatsnemen die kunnen fungeren als 
spreekbuis voor ‘zwakkere’ huurders. Bij 
die maatschappelijke organisaties moet 
gedacht worden aan bijvoorbeeld Arduin, 
Emergis, Humanitas en het Leger des Heils. 
Een stichting heeft geen leden, alleen een 
bestuur. Met de oprichting van een derge-
lijke stichting zou de HVM voor Woongoed 
als gesprekspartner overbodig worden. 
Financiële middelen die door Woongoed nu 
beschikbaar worden gesteld aan de HVM 
(ca. € 75.000 per jaar) zouden, al dan niet 
met korting, overgeheveld kunnen worden 
naar de nieuwe stichting. 
Woongoed wil daarnaast een ambitieuze 
verbetering aanbrengen in de afhandeling 
van klachten. Erkend wordt dat er nu het 
nodige fout gaat op dat vlak en dat onte-
vreden huurders dan de HVM inschake-
len. De ervaring van Woongoed is dat dat 
regelmatig leidt tot misverstanden en gedoe. 
Woongoed heeft in feite het voornemen om 
de HVM op dit punt overbodig te maken 
door klachten in alle gevallen correct af te 
handelen. Woongoed heeft in dit verband 
voorgesteld om als proef (een half jaar) een 
gezamenlijk spreekuur te houden. Klachten 
komen dan gelijktijdig binnen bij Anneke 
de Vries en de klachtencoördinator van 
Woongoed, terwijl dat nu gescheiden gaat. 

Confrontatie of consensus?
De voorgestelde oplossingen verschillen, 
zo is duidelijk, flink van elkaar. De vraag 
was dus wat de uitkomst zou gaan worden, 
confrontatie of consensus, botsing of over-
eenstemming?
Het is natuurlijk prima, dat voornemen van 
Woongoed om de klachtafhandeling te ver-
beteren, maar met dat gemeenschappelijk 
spreekuur kunnen we niet akkoord gaan. 

Onvermijdelijk geeft zo’n spreekuur het 
beeld van twee handen op één buik (de buik 
van Woongoed), hoe goed de bedoelingen 
van betrokken partijen ook mogen zijn. 
Daarnaast zou, om het gemeenschappelijk 
spreekuur te laten functioneren, de HVM 
haar ‘loket’ voor individuele advisering 
en ondersteuning moeten sluiten. Wij 
beschouwen ons eigen spreekuur als een 
elementair onderdeel van het takenpak-
ket van de HVM; leden van de vereniging 
hebben daar recht op en wij willen dat recht 
niet beknotten. Wel kunnen in individuele 
gevallen afspraken worden gemaakt over 
gezamenlijke intake van een klacht, mits de 
huurder daarmee akkoord gaat.
Dat was onze opstelling. Teleurstellend, 
vond Woongoed. “Dat je die kans om 
een voet tussen de deur te krijgen binnen 
Woongoed niet grijpt…” Nee dus.
Van groter gewicht was het voorstel om 
de plaats van de HVM te laten innemen 
door een op te richten stichting Huurders-
belangen Woongoed. We hebben Woon-
goed gemeld dat we de uitbreiding van de 
gesprekspartners van Woongoed met enkele 
specifieke maatschappelijke organisaties als 
een pluspunt zien. We denken overigens 
als HVM wel een vrij goed beeld te hebben 
van wat er speelt bij de huurders, maar we 
moeten onszelf ook niet overschatten. Twee 
weten meer dan één. Goed om te doen dus. 
In plaats van het oprichten van een stichting 
zou beter gestart kunnen worden, zo heb-
ben wij gesteld, met een huurdersplatform 
met enkele maatschappelijke organisaties, 
waarbij een vast aantal zetels voor de HVM 
wordt ingeruimd. Dat overlegplatform zou 
alleen een meningsvormende rol kunnen 
vervullen. De HVM behoudt de formele 
overlegpositie op grond van de Woningwet 
en de financiële bijdrage van Woongoed aan 
de HVM blijft gehandhaafd. Dat was onze 
opstelling. 
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DE HVM IN 2016

In 2016 bestond de HVM 25 jaar. Dat 
was reden voor een druk bezocht feestje 
met de gebroeders Antheunisse, en ook 
reden voor een terugblik. Wat hebben 
we bereikt, waar zijn we mee gestopt en 
wat viel op in 2016?

Wat hebben we bereikt?
We hebben met Woongoed een Sociaal 
Huurakkoord gesloten, waarin staat dat 
Woongoed haar huurverhoging de komende 
jaren baseert op de huursomstijging. Hier-
door krijgen de komende jaren steeds meer 
huurders alleen een huurverhoging van 
maximaal het inflatiepercentage.  
We hebben samen met de gemeente Mid-
delburg bereikt dat Woongoed meer doet 
aan energieopwekking bij haar huurhuizen. 
Hierdoor konden meer huurders zonnepa-
nelen op hun dak laten plaatsen.  
We hebben samen met de gemeente Mid-
delburg bereikt dat Woongoed zich bereid 
heeft verklaard de komende jaren meer te 
doen aan energieopwekking. 

Waar zijn we mee gestopt?
Omdat er te weinig aanvragen voor een be-
zoekje van de energiecoach waren en omdat 
de energiecoaches zelf aangaven dat hun 
bezoekjes niet veel resultaat opleverden, 
zijn we voorlopig gestopt met het werven 
van energiecoaches. De huurders die een 
bezoek van een energiecoach aanvroegen 
bleken al zo energiezuinig in hun gedrag dat 

de coaches hen doorgaans geen aanvullende 
tips konden geven. 

Wat viel op?
Zagen we in de jaren 2010-2015 een 
terugloop van bewonerscommissies, in 
2016 klopten vanuit verschillende wijken 
bewoners bij de HVM aan om hen te onder-
steunen in het oprichten van een bewoners-
commissie voor hun complex of wijk. Dit 
gebeurde in de Stromenwijk, Klarenbeek, 
in Vlissingen en in Arnemuiden. Rede-
nen voor oprichting waren in de ogen van 
bewoners achterstallig onderhoud, slechte 
isolatie, schoonmaak van de algemene 
ruimtes en overlast. De oprichting van deze 
commissies heeft in bijna alle gevallen mede 
door de ondersteuning en advisering van 
de HVM tot succes geleid. Er zijn groot-
onderhoudsbeurten gestart, woningen zijn 
beter geïsoleerd en er is meer aandacht voor 
overlast gekomen.
Ook reeds bestaande bewonerscommis-
sies, zoals die in de Griffioen, hebben in het 
afgelopen jaar met succes de hulp van de 
HVM ingeroepen.

De vereniging
Het ledental van de HVM is in 2016 met 23 
toegenomen tot een totaal van 926. Na jaren 
van terugloop betekent dit hopelijk een 
omslagpunt.
Op 25 april 2016 werd een goed bezochte 
jaarvergadering gehouden met als belang-

rijkste punten het huurakkoord van HVM 
en Woongoed en de discussie met PvdA-
Tweede Kamerlid Albert de Vries, oud-
wethouder van Middelburg. 
Het aantal bezoekers (210), e-mails (2.360) 
en telefoontjes (300) van het spreekuur is 
grotendeels gelijk gebleven. Hoofdonder-
werpen bij het spreekuur waren: onderhoud, 
oplevering van woningen, communicatie 
en passend toewijzen van woningen. Dit 
laatste is sinds begin vorig jaar van kracht, 
hierdoor kunnen huurders met een laag 
inkomen alleen reageren op woningen met 
een maandhuur tot de hoogste aftoppings-
grens (in 2016: € 628,‒).
De leden zijn via ons kwartaalblad HVM-
Nieuws op de hoogte gehouden van het 
wel en wee van de vereniging. Tegelijk met 
HVM-Nieuws wordt sinds begin vorig jaar de 
Huurwijzer van de Woonbond meegezonden. 
De leden van wie het e-mailadres bekend is, 
ontvingen bovendien periodiek een digitale 
nieuwsbrief, waarin zij soms ook uitdrukke-
lijk uitgenodigd werden te reageren.

Dit is een schets van het HVM-jaar 2016 
in een notendop. Het volledige jaarverslag 
ligt vanaf begin april voor u klaar in ons 
kantoor. Het is dan ook op onze website te 
lezen. U kunt het desgewenst ook digitaal 
toegestuurd krijgen; geef uw e-mailadres 
dan maar aan ons door.

Het bestuur

Jaarverslag in het kort
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U bent van harte welkom op de jaarvergadering van de HVM
op woensdag 19 april aanstaande in de Zeeuwse Bibliotheek, Kou-
steensedijk 7 te Middelburg. Om 19.15 uur inloop met koffie/thee. 
De vergadering begint klokslag 19.45 uur en eindigt om 21.45 uur. 
Er is een drankje na afloop.

Het hoofdonderwerp is:

Op pagina 1 t/m 3 van dit blad wordt de recente discussie met Woon-
goed geschetst over het functioneren en het bestaansrecht van de 
HVM. Het is allemaal met een sisser afgelopen, maar het houdt voor 
de HVM wel de opdracht in om een aantal zaken te verbeteren, in het 
bijzonder de verbreding van de achterban en het vergroten van het 
actieve kader binnen de vereniging.
Hoe kunnen we dat aanpakken? Welke acties kunnen we ondernemen? 
Moet de structuur of organisatie van de HVM veranderen? Wie wil er 
meedoen?
In het traject dat we de afgelopen maanden met Woongoed hebben 
doorlopen werden we bijgestaan door Anita Govaerts, adviseur van 
het Kennis- en Adviescentrum van de Woonbond. Zij heeft veel erva-
ring met en inzicht in het functioneren van huurdersorganisaties. Met 
haar zullen we in de vergadering de mogelijkheden om de HVM op te 
peppen bekijken. Kom meepraten!

De agenda voor deze avond ziet er als volgt uit.

l Huishoudelijk gedeelte (19.45 - 20.30 uur)

De agenda voor dit deel van de vergadering ziet er als volgt uit.
‒ Opening 
‒ Mededelingen

‒ Verslag Jaarvergadering 25 april 2016* 
 (journalistiek verslag in HVM-Nieuws nr. 2, 2016)
‒ Jaarverslag 2016*
‒ Jaarrekening 2016* 
‒ Begroting 2017*
‒ Vaststelling contributie 2018
 Voorstel: handhaven op 12 euro per jaar. 
‒ Bestuurssamenstelling
De huidige bestuurssamenstelling is als volgt:

‒ Nico Oskam, voorzitter ad interim, secretaris/penningmeester
‒ Nellie de Bont, lid
‒ José Joosen, lid

Voorgesteld wordt twee nieuwe bestuursleden te benoemen:
Sanne Kruyskamp en Tjeu Strous.
‒ Bestuursverantwoording 

– Huurverhoging 2017
– Het bod van Woongoed
– Energieaanpak  

‒ Rondvraag

l	 Pauze (20.30-20.45 uur)

l	 Wat moeten we nu? De toekomst van de HVM
 (20.45-21.45 uur)

*Alle vergaderstukken zijn vanaf 5 april te vinden op www.hvm-middelburg.nl.

Desgewenst op te vragen en ter vergadering beschikbaar.
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Wat moeten we nu? n 19 april n	Zeeuwse Bibliotheek

Wat moeten we nu? De toekomst van de HVM
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DE PEGELS
Huurverhoging 2017
Vorig jaar heeft de HVM een huurakkoord 
met Woongoed afgesloten voor de periode 
2016-2020. Daarin zijn afspraken gemaakt 
over het huurbeleid van Woongoed, 
waardoor voor de meeste huishoudens de 
komende jaren de huurverhoging beperkt 
blijft.
Woongoed heeft in februari haar plannen 
voor de huurverhoging van 2017 aan de 
HVM bekendgemaakt. Deze zijn in lijn 
met het huurakkoord en de HVM stemt er 
dan ook mee in.

Huurt u van Woongoed, dan kan uw huur-
verhoging dit jaar maximaal 2,8 procent 
zijn. De hoogte van de huurverhoging voor 
woningen van Woongoed is afhankelijk van 
de hoogte van de huidige netto-huurprijs 
ten opzichte van de streefhuur. De streef-
huur van alle woningen in de sociale sector 
(huur tot € 710,‒ per maand) van Woon-
goed ligt op 82,5 procent van de maximale 
huur.
De voorgenomen huuraanpassing ziet er als 
volgt uit.
Als de huidige netto-huurprijs van uw 
woning nu lager is dan 86 procent van de 
streefhuur, krijgt u een huurverhoging van 
2,8 procent. Dit geldt in 2017 voor 27 pro-
cent van de huurders.
Zit uw huidige netto huur tussen 86 procent 
en de streefhuur, dan krijgt u 0,3 procent 
huurverhoging. Dit geldt voor 46 procent 
van de huurders.
En zit uw huidige netto huur op of zelfs 
boven de streefhuur, dan krijgt u geen huur-
verhoging. Dit geldt voor 27 procent van de 
huurders.

Hoe hoog is nu uw streefhuur
en maximale huur? 
Wij hebben Woongoed Middelburg her-
haaldelijk verzocht die informatie over de 
hoogte van de streefhuur en de maximale 
huur op te nemen in de jaarlijkse huur-
aanzegging. Omdat dat formulier landelijk 
wordt gefabriceerd blijkt dit technisch ech-
ter niet mogelijk. Dat is heel jammer, want 
nu moet u dit zelf uitzoeken.
Huurt u van Woongoed, dan staat achterop 
de huurverhogingsbrief het puntentotaal 
van uw woning. Met dit puntentotaal kunt u 
in combinatie met de tabel (‘Maximaal toe-

gestane huurprijs’) op onze website (www.
hvm-middelburg.nl) zien hoe hoog uw 
maximale huur is en hieruit de streefhuur 
van uw woning berekenen. Wij kunnen dat 
desgewenst ook voor u doen. Neem dan 
contact met ons op via telefoonnummer 
06-30230290, of e-mail:  info@hvm-middel-
burg.nl.

Huurverhoging andere verhuurders
Als uw verhuurder de inkomensafhankelijke 
huurverhoging hanteert, dan zijn de maxi-
maal toegestane percentages dit jaar: 
l	 2,8 procent (inflatie 0,3 % + 2,5 procent-
punt) voor huishoudens met een inkomen 
tot en met € 40.349,‒, of 
l	 4,3 procent (inflatie 0,3 % + 4 procent-
punt) voor huishoudens met een totaalinko-
men boven € 40.349,‒.
Uw verhuurder mag de inkomensafhanke-
lijke huurverhoging alleen hanteren als u 
in de sociale sector huurt (tot € 710,‒ per 
maand) én als u van de Belastingdienst 
eerder dit jaar het bericht hebt ontvangen 
dat uw verhuurder naar de hoogte van uw 
inkomen gevraagd heeft. Hebt u dit bericht 
niet ontvangen, dan mag de verhuurder 
geen inkomensafhankelijke huurverhoging 
hanteren en is de maximale huurverhoging 
in de sociale sector 2,8 procent.

Huurverhoging vrije sector
(huur hoger dan € 710,– per maand)
De huurverhoging in de vrije sector is niet 
aan regels gebonden. Als hierover geen 
artikel in het huurcontract staat, mag de 
huurverhoging zo hoog zijn als de verhuur-
der wenst.  
Woongoed hanteert voor haar woningen in 
de vrije sector dezelfde percentages als in de 
sociale sector.

Huurverlaging
Een lagere WOZ-waarde kan voor huur-
verlaging zorgen. Betaalt u een hoge huur 
voor uw sociale huurwoning? Let dan goed 
op de WOZ-waarde van uw woning die op 

het aanslagformulier van de gemeentelijke 
belastingen staat. Als die waarde gedaald is 
of gelijkgebleven, dan kunt u recht hebben 
op huurverlaging. Want hoe lager de WOZ-
waarde, hoe minder punten een woning 
heeft. En hoe lager de maximaal toegestane 
huurprijs.

Wanneer hebt u recht op
huurverlaging?
U hebt recht op huurverlaging als uw fei-
telijke huurprijs hoger is dan de maximaal 
toegestane huur. Bij de volgende groepen 
huurders komt dit relatief vaak voor:
l	 huurders die jaar op jaar een extra, inko-
mensafhankelijke huurverhoging kregen;
l	 huurders die pas verhuisd zijn. Aan 
nieuwe huurders vragen commerciële en 
particuliere verhuurders vaak (te) hoge 
huren;
l	 huurders die van een commerciële 
of particuliere verhuurder huren. Deze 
verhuurders vragen vaak hogere huren dan 
woningcorporaties.

Hoe controleert u
de maximaal toegestane huurprijs?
Weet u het puntentotaal van uw woning 
en huurt u in de sociale sector, kijk dan 
op onze website of neem contact op met 
de HVM. Wij kunnen in één oogopslag de 
maximale huur voor uw woning berekenen.
Als u uw puntentotaal niet weet, kunt u met 
behulp van de huurprijscheck van de Huur-
commissie (www.huurcommissie.nl) zelf 
berekenen wat op dit moment de maximaal 
toegestane huurprijs van uw woning is. 
Blijkt uit de check dat u meer huur betaalt 
dan maximaal is toegestaan en huurt u in 
de sociale sector? Dan kunt u huurverlaging 
krijgen.

Hoe kunt u bezwaar maken tegen
de hoogte van de WOZ-waarde?
Kijk op onze website www.hvm-middel-
burg.nl. U vindt daar onder het kopje 
‘huurverhoging’ een modelbrief ‘bezwaar 
maken tegen de WOZ-waarde’. U kunt altijd 
contact met ons opnemen via telefoon-
nummer 06-30230290, of e-mail: info@
hvm-middelburg.nl.

Anneke de Vries
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Nieuwe bewoners 
pand Woongoed
Het pand van Woongoed aan de 
Buitenruststraat in Middelburg 
wordt verbouwd tot wooncom-
plex. Daar gaan nog voor de 
zomer dertig statushouders en 
twaalf huurders van de woning-
corporatie wonen. Door deze 
toegelaten vluchtelingen en 
‘gewone’ woningzoekenden te 
mengen hoopt de gemeente dat 
de integratie makkelijker en sneller 
verloopt.
De woningcorporatie is vertrok-
ken uit het pand aan de Buiten-
ruststraat en verhuisd naar een 
kantoor aan de Segeerssingel. 
(PZC, 12 januari 2017)

Nieuw
winkelcentrum
Nog ruim twee jaar en dan staat 
er in het hart van de Middelburgse 
wijk Dauwendaele een geheel 
vernieuwd winkelcentrum. Slager 
Ab de Visser is ervan overtuigd 
dat na elf jaar praten en plannen 
maken het nu gaat lukken. “Als 
de gemeenteraad akkoord gaat 
starten we april volgend jaar 
en anderhalf jaar later moeten 
we klaar zijn”, zegt de voorzit-
ter van de ondernemers van het 
winkelcentrum. Dan staat daar 
een winkelcentrum met twee su-
permarkten, meerdere winkels en 
ook 69 appartementen waarvan 
24 bestemd zijn voor cliënten van 
zorginstelling Philadelphia. De 
andere 45 zijn socialehuurapparte-
menten die verhuurd worden door 
Woongoed.
Winkelcentrum Dauwendaele 
ziet er nu zeer gedateerd uit en 
kent redelijk wat leegstand. 
“Maar we zijn nog wel steeds 
het Middelburgse winkelcentrum 
met het grootste aanbod”, aldus 
De Visser. ,,Want waar vind je in 
Middelburg een winkelcentrum 
met én een groenteboer, én een 

visboer én een slager?”
Zowat alle ondernemers die 
nu een bedrijf hebben in het 
winkelcentrum blijven, verzekert 
De Visser. “Maar ze hebben straks 
wel meer ruimte.” Ook komen er 
nieuwe. “Ze staan in de rij.” Het 
is volgens hem nog niet bekend 
welke supermarkt erbij komt.
Het ligt in de bedoeling dat het 
winkelcentrum in delen wordt ge-
sloopt en herbouwd zodat klanten 
niet elders hun boodschappen 
hoeven te doen.
(PZC, 12 januari 2017) 

Behoefte aan
goede huurwoningen
In de nieuwbouwwijk Mortiere is 
aan de Poproute gestart met de 
bouw van 23 eengezinswoningen. 
Het gaat om dertien huur- en tien 
koopwoningen. 
Makelaar Aard-Jan Verschuure 
geeft aan dat op voorhand 
twee van de koopwoningen zijn 
verkocht en al één huurder een 
contract tekende om straks een 
van die dertien te betrekken. Het 
gaat om woningen met een huur-
prijs vanaf 895 euro per maand en 
een koopsom vanaf 205.000 euro. 
Dat is volgens hem een prijsklasse 
waar veel vraag naar is. “Zeker 
ook door huurders.” Om die reden 
is hij dan ook niet bang dat het 
niet gaat lukken om kopers en 

huurders voor de panden te vin-
den. “Er is voor huurders niet veel 
beschikbaar in deze prijsklasse in 
Middelburg.” Volgens hem is er 
een groep mensen die comfortabel 
wil wonen maar niet gebonden 
wil zijn aan een koopwoning. “Die 
snel willen verhuizen als dat nodig 
is maar niet in een smoezelige om-
geving willen wonen waar nu veel 
huurwoningen zijn te vinden.”
(PZC, 21 januari 2017)

Behoud woningen? 
Woningcorporatie l’Escaut heeft 
meer tijd nodig om te beslissen 
wat er gaat gebeuren met de 
woningen aan het Ravesteijnplein 
in Vlissingen. Wel is al duidelijk 
dat het niet lukt de woningen 
die aan de buitenste ring van het 
plein staan, samen te voegen. Die 
boven- en benedenwoningen zijn 
zo gebouwd dat dat technisch niet 
mogelijk is, aldus de corporatie.
L’Escaut maakte in 2015 bekend 
dat het de woningen aan dat 
plein wilde slopen omdat ze te 
oud zouden zijn. Daar kwam 
veel protest tegen. Een petitie op 
internet leverde in een paar dagen 
ruim 180 handtekeningen op. 
Ook voormalig rijksbouwmeester 
Wytze Patijn mengde zich in de 
discussie. Hij pleitte voor renovatie 
van de woningen en eventueel 
samenvoegen.

De corporatie besloot vervolgens 
om nog eens goed te onderzoe-
ken wat er allemaal mogelijk is. 
Ook werd er een klankbordgroep 
gevormd met daarin bewoners en 
anderen. Die groep hield vorig jaar 
een enquête waaraan zestig pro-
cent van de bewoners deelnam. 
Daaruit blijkt dat zeventig procent 
van hen kiest voor sloop en nieuw-
bouw. En dertig procent wil dat de 
bestaande woningen behouden 
worden.
Uit die enquête blijkt wel dat er 
een verschil zit tussen de bewo-
ners van de binnen- en de buiten-
ring. Van de laatste groep is 85 
procent voor sloop en nieuwbouw. 
De helft van de bewoners van de 
binnenring kiest voor die optie of 
voor behoud van de woningen.
L’Escaut onderzocht vervolgens 
drie opties: alles renoveren, alles 
slopen en vervolgens nieuwbouw 
of een combinatie van die twee. 
Daarbij werd ook, aldus de wo-
ningcorporatie, rekening gehouden 
met zaken als cultuurhistorische 
waarde, bouwtechnische kwaliteit, 
wooncomfort, woonlasten en 
duurzaamheid.
De slotsom is dat in alle gevallen 
er erg veel geïnvesteerd moet 
worden door l’Escaut. Volgens 
een verklaring gaat het zelfs om 
“te hoge investeringen” voor de 
corporatie.
(PZC, 22 februari 2017) 
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WONEN IN CIJFERS

Voor het eerst zijn per regio en per ge-
meente cijfers over de betaalbaarheid en 
beschikbaarheid van woningen in de soci-
alehuursector in één overzicht te bekijken. 
Dat overzicht is te vinden in de Lokale 
Monitor Wonen, onderdeel van de website 
waarstaatjegemeente.nl. Dit jaar ligt in 
de Lokale Monitor Wonen de nadruk op 
gegevens rond sociale huurwoningen van 
woningcorporaties en de huurders van 
deze woningen. De cijfers zijn gebaseerd 
op gegevens van 2014. De komende jaren 
wordt de Lokale Monitor Wonen uit-
gebreid met gegevens over particuliere 
huurwoningen, koopwoningen en wonen 
met zorg en begeleiding.

Landelijk versus Middelburg
Om u een beeld te geven van deze gegevens 
zijn die van Middelburg vergeleken met het 
landelijk gemiddelde. We ontkomen er niet 
aan u met de cijfers om de oren te slaan. 
Deze cijfers geven echter wel een duidelijk 
beeld. 

Gemiddeld besteedbaar inkomen
In 2014 bedroeg het gemiddelde besteed-
baar inkomen per huishouden in Nederland 
35.400 euro. 
Het gemiddeld besteedbaar inkomen van 
huishoudens in een huurwoning van een 
corporatie in 2014 was 22.600 euro. 

Inkomen versus huur
De huurder van een corporatiewoning was 
gemiddeld een derde van zijn inkomen 
kwijt aan totale woonlasten. Bij bijna twee 
op de drie huurders van een corporatiewo-
ning sloot de huur die zij betaalden aan bij 
hun inkomen. Bij eenderde was dat niet het 
geval, en dan spreken we over scheefhuur-
ders. Daarvan zijn twee groepen. 
Dure scheefhuurders. Van 12 procent van 
de huurders van een corporatiewoning was 
landelijk het netto besteedbaar inkomen 
niet voldoende om de uitgaven aan wonen 
en overige basisuitgaven te betalen. In Mid-
delburg lag dit op 15,3 procent.
Goedkope scheefhuurders. Van 14,4 procent 
van de huurders in een corporatiewoning 
was het netto inkomen hoog ten opzichte 
van de huur. In Middelburg was dit 11,6 
procent. 

Conclusie: de groep huurders in Middelburg 
die feitelijk te duur woont is groter dan de 
groep die te goedkoop woont in verhouding 
tot het inkomen.

Gemiddelde huur- en woonquote
De gemiddelde netto huurquote (= netto 
huur ten opzichte van inkomen) voor huur-
ders in corporatiewoningen was landelijk 
23 procent. In Middelburg 24,5 procent. De 
gemiddelde netto woonquote (= netto huur 
plus de kosten voor energie en lokale belas-
tingen) was landelijk 32 procent, in Middel-
burg 34 procent.Landelijk had 5 procent van 
de huurders in 2014 een netto huurquote 
hoger dan 35 procent. Dat kwam het meest 
voor bij huurders jonger dan 25 jaar en bij 
eenpersoonshuishoudens tot AOW-leeftijd. 
Over Middelburg zijn hiervan geen cijfers 
bekend. 

Betaalrisico huurders
Landelijk had 15,4 procent van de huurders 
van een corporatie een betaalrisico, in Mid-
delburg 18 procent. 

Lokale cijfers wonen in beeld

Hoogte huurprijs
Van de huurwoningen van corporaties had 
11 procent in 2014 een huurprijs onder 410 
euro, in Middelburg 11,6 procent.
58 procent van de woningen had een huur-
prijs tussen 410 en 629 euro, in Middelburg 
50,7 procent. 
25 procent had een huurprijs tussen 629 en 
710 euro, in Middelburg 25,4 procent.
Omdat van een aantal procenten huurwo-
ningen geen gegevens bekend zijn, sluiten 
hierboven genoemde percentages niet op 
100 procent.
De monitor is een initiatief van de VNG, 
G4, G32, Woonbond, Aedes en KING. Wilt 
u zelf eens op deze lokale woonmonitor 
kijken? Ga dan naar www.waarstaatjege-
meente.nl en bekijk de nieuwste cijfers over 
wonen. Selecteer uw gemeente (links bo-
venin) en klik vervolgens op de tegel ‘Lokale 
Monitor Wonen’.

Anneke de Vries
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Het is alweer een jaar geleden dat ik voor 
het laatst berichtte over het fietserslief en 
-leed in Middelburg. Sindsdien blikkert er 
af en toe een lichtpuntje, maar de ambities 
van het gemeentebestuur om van de stad 
een fietsersparadijs te maken worden nog 
steeds gefnuikt door het eigen beleid.

Doorgaande route
Met de ‘vrije baan’ voor fietsers vanaf de 
Schroebrug tot aan pakweg de watertoren 
wil het maar niet lukken. De kruising met 
de Koestraat moest meteen al in het begin 
worden aangepakt nadat er ongelukken 
waren gebeurd, maar ook elders op de route 
bleek de voorrang voor fietsers al snel een 
wassen neus.
Er schijnen nu plannen te zijn om het hele 
fietstraject nog eens tegen het licht te hou-
den. Laat ons hopen dat dat gebeurt door 
ambtenaren die zelf ook af en toe door de 
stad fietsen. En laat ons ook maar hopen dat 
het niet opnieuw allemaal niks mag kosten. 
Want voor een dubbeltje op de eerste rang 
zitten ze graag in het stadskantoor, getuige 
de viering van 800 jaar Middelburg.

Kringen
Een paar jaar geleden was het ineens trendy 
om het wegdek van gelijkwaardige kruisin-
gen te voorzien van een grote witte kring. Er 
was blijkbaar weer een nieuwe lichting ver-
keersdoctorandussen met creatieve ideeën 
op de markt gekomen. Maar de bui is alweer 
overgedreven. De doctorandussen zijn weg-
bezuinigd. Hier en daar is nog wel een half 
weggesleten kring te bespeuren, maar ze 
worden niet meer onderhouden en nieuwe 
kringen blijven achterwege. Wel worden nu 
hier en daar gele bordjes geplaatst met de 
tekst: “Rechts heeft voorrang”. Ook fietsers 
dus, maar ze moeten er niet al te blind op 
vertrouwen.

Toezicht
Op de kaaien wordt nog altijd naar hartelust 
gescheurd. Vooral ’s avonds en ’s nachts zijn 
fietsers hun leven niet zeker, zeker nu de 
straatverlichting op een lager pitje is gezet. 
Maar ook overdag wordt het asfalt nog door 
veel te veel automobilisten als een racebaan 
beschouwd. De nieuwe inrichting van de 
kaaien zou de snelheid van het gemoto-
riseerd verkeer vanzelf wel temperen, zo 

Fietsstad Middelburg komt maar niet uit de verf

legden de verkeersexperts ons uit. Alleen 
overdag. Soms. En van enig toezicht lijkt 
ook al geen sprake.
Toezicht is er evenmin in de voetgangersge-
bieden in de binnenstad. Op doordeweekse 
middagen wordt er vrolijk gefietst, in flinke 
groepen en niet zelden met een stevig 
gangetje, met losse handen en met de blik 
gericht op de smartphone in de handpalm. 
Voetgangers doen er goed aan zo dicht 
mogelijk tegen de gevels aan te lopen.

Positief
Het is gelukkig niet allemaal kommer en 
kwel. We zien bijvoorbeeld op steeds meer 
plaatsen in de stad beugels waartegen fietsen 
geparkeerd kunnen worden. De herinrich-
ting van de Loskade lijkt ook voor fietsers 
een verbetering te worden, én er zijn nieuwe 
bomen geplant. De bewegwijzering voor 
fietsers naar de Oude Veerseweg is enigszins 
verduidelijkt. En er wordt eindelijk gewerkt 
aan een fietspad tussen de Veersche Poort 
en Ramsburg. Blijkbaar moest daar wel eerst 
een loods voor afbranden.

Bert Gerestein
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Iets voor jou? 
 
Het is super leuk om:.
..

Je kunt de komende maanden o.a. als 
vrijwilliger helpen bij:

Bevrijdingfestival Zeeland  
5 mei  - De Cultuurwerf

Zeeland Beach Classics 
22 t/m 28 mei

Middelburg VÓL-koren 
3 en 4 juni

Driekleur Challenger Zeeland 
1 t/m 9 juli

Huttenbouw Stichting Calimero Middelburg
17 tot 20 juli 

City Trail Middelburg
8 september

  

Vrijwilligers voor 
festivals & evenementen 

2017 gezocht

Help jij mee?



11

UIT DE PERS

Porthos
nu hervormen
Porthos moet hervormd worden 
tot een centraal informatiepunt 
voor de inwoners van Middelburg, 
vindt een meerderheid van de 
Middelburgse gemeenteraad. De 
fracties van CDA (coalitiepartij) 
en de oppositiepartijen SP, D66 en 
LPM bepaalden dat via een amen-
dement en kregen ook de steun 
van GroenLinks. Daarmee hadden 

ze een meerderheid van zestien 
voor en twaalf tegen.
Hun voorstel ging de fracties van 
PvdA, VVD, CD, SGP en CU – alle 
coalitiepartijen – veel te ver. Ze 
verweten de voorstemmers van 
het amendement dat ze met hun 
voorstel bezig zijn om Porthos te 
veranderen in een organisatie die 
veel minder slagkracht heeft dan 
het huidige Porthos. Bovendien 
botst die nieuwe structuur met het 
beleid dat uitgestippeld is samen 
met de buurgemeenten Veere en 
Vlissingen.

Ook wethouder Saskia Szarafinski 
(PvdA) ontraadde de gemeente-
raad om het amendement aan 
te nemen omdat ze problemen 
voorziet bij de herstructurering. 
Fractievoorzitter Paul Moens 
(SGP) probeerde voor de stem-
ming duidelijkheid te krijgen 
of de voorstanders vinden dat 
Porthos moet samenwerken met 
de buurgemeenten Vlissingen 
en Veere. Daar kreeg hij geen 
absolute duidelijkheid over zodat 

hij om een schorsing vroeg. Tijdens 
die onderbreking kreeg hij echter 
ook die duidelijkheid niet, zo 
zei hij. Willemien Treurniet (CU) 
wees de voorstanders erop dat in 
december pas besloten is om dit 
jaar de werkwijze van Porthos te 
evalueren. Peter de Doelder (PvdA) 
wees daar ook op en vindt dat met 
het aannemen van het amende-
ment de Middelburgse politiek 
zich onbetrouwbaar toont.
Volgens de voorstanders blijkt uit 
de onderzoeken naar de werk-
wijze van Porthos dat er wat moet 

gebeuren omdat de organisatie nu 
veel te bureaucratisch is gewor-
den. Ze vrezen dat voortgaan op 
dezelfde weg niet leidt tot veran-
deringen waar de inwoners van 
Middelburg wat aan hebben.
(PZC, 21 februari 2017)

Verhuurderheffing:
groeiend verzet
Een grote verzameling maatschap-
pelijke organisaties sprak zich op 

28 februari uit tegen de verhuur-
derheffing, de heffing oplopend 
tot 2 miljard euro die sociale 
verhuurders moeten betalen aan 
het rijk. De FNV, Milieudefensie, 
ouderenorganisatie KBO/PCOB 
en tal van andere organisaties 
hebben zich bij deze oproep van 
de Woonbond aangesloten. In 
een gezamenlijk manifest roepen 
zij het volgende kabinet op deze 
belasting af te schaffen.
Volgens de organisaties bevordert 
de heffing armoede onder huur-
ders en is zij slecht voor starters, 

ouderen en mensen met beperkin-
gen op zoek naar een passende 
huurwoning, voor de werkge-
legenheid en voor het klimaat. 
In de praktijk veroorzaakt de 
heffing een scala aan maatschap-
pelijke problemen. De heffing 
zorgt voor hogere huurprijzen en 
minder nieuwbouw en aanbod van 
betaalbare huurwoningen terwijl 
de vraag naar deze woningen juist 
is gegroeid. Door de stijgende 
huurprijzen is de heffing een grote 
veroorzaker van armoede.
Door de afname in investeringen 
is bovendien de werkloosheid 
in de bouw gestegen. Er wordt 
ook onvoldoende geïnvesteerd in 
energiebesparing, terwijl die hard 
nodig is voor het klimaat.
“De verhuurderheffing heeft ramp-
zalig uitgepakt voor huurders en 
woningzoekenden”, zegt Woon-
bonddirecteur Ronald Paping. “De 
maatschappelijke gevolgen zijn 
enorm. Dat zie je terug in de brede 
steun voor de oproep een eind te 
maken aan de heffing. De politiek 
kan deze oproep niet zo maar 
naast zich neerleggen.”
Onder de oproep staan de Bond 
Precaire Woonvormen, Federa-
tie Opvang, FNV, FNV senioren, 
Ieder(in), The International Union 
of Tenants, KBO/PCOB, Knooppunt 
Kerken en Armoede, LOC, LSVb, 
LVGO, Milieudefensie, Natuur- en 
Milieufederaties, RIBW Alliantie, 
De Sociale Alliantie, VACpunt-
wonen, Vluchtelingenwerk en de 
Woonbond.
(Woonbond, 28 februari 2017)



Ik had nog nooit gevlogen. Waarom weet ik niet zo een-

twee-drie. Er was geen sprake van vliegangst en principi-

ele bezwaren waren er ook niet direct. Nou ja, de laatste

tijd ben ik wel steeds meer doordrongen geraakt van de

enorme milieuvervuiling die het vliegverkeer veroor-

zaakt. Maar een keertje vliegen wilde ik toch weleens

meemaken.

In het vroege voorjaar trok ik de stoute schoenen aan:

een weekje Boedapest met mijn lief. We kozen voor Rot-

terdam Airport. Dat is niet zo groot en bovendien mak-

kelijk te bereiken. Het ritje met de bus van het Rotter-

damse Centraal Station naar het vliegveld bleek nogal

kneuterig. Je tuft een klein halfuur door buitenwijken en

de bus stopt bij heel wat haltes. Ik had hier wel een snelle

shuttle verwacht.

Het Rotterdamse vliegveld is klein en tamelijk overzichte-

lijk, maar de sfeer vond ik er niet prettig. Ik keek natuur-

lijk mijn ogen uit, als beginnend luchtreiziger. Er was wat

verwarring over de gate die we moesten hebben. Toen we

die eenmaal gevonden hadden stond er al een lange rij.

We moesten onze jassen en onze schoenen uittrekken en

onze zakken leegmaken. Al die spullen moesten we, met

onze handbagage, in een plastic bak leggen die op een lo-

pende band stond. Vervolgens moest ik door een detec-

tiepoortje. Daar sta je dan op je sokken en zonder

broekriem. En toen werd ik ook nog eens gefouilleerd.

Dat kwam waarschijnlijk door mijn opvallende uiterlijk.

Lieden in uniform zien in mij altijd een potentiële mis-

dadiger. Mijn lief veroorzaakte gepiep toen ze door het

detectiepoortje liep en werd meteen door twee veilig-

heidsdames afgevoerd naar een soort arrestantenkamer-

tje.

Ik reikte intussen naar mijn plastic bak, maar die werd

plotseling voor me weggetrokken door een pinnige dame

in uniform. Ze deed omstandig een paar passen achteruit

en riep met luide stem: “Meneer! Wat hebben we hier!”

Ze had mijn Zwitserse zakmes uit de bak gevist en hield

het triomfantelijk omhoog. Beet! Ze moesten me wel

hebben vandaag. Ik kreeg een kop als een biet. Stom,

stom, stom! De dame in het blauw stak vervolgens een

hele riedel af: ik kon het zakmes nog geven aan iemand

die mij naar het vliegveld had vergezeld. Zo niet, dan

moest ik er afstand van doen. “Hou ’t maar”, mompelde

ik. Ik zag de krantenkoppen al voor me: “Vliegtuigkaping

verijdeld. Zakmes in beslag genomen.” Mijn lief kwam

licht aangebrand terug uit het zijkamertje. Ze had zich

bijna helemaal moeten uitkleden, was uitgebreid gevisi-

teerd en toen pas bleek dat een haarspeld het alarm had

veroorzaakt. Er waren geen excuses, alleen een afgemeten

goedendag. Wat een vertoning.

Argwanend bemonsterd door onze medepassagiers stap-

ten we vervolgens het vliegtuig in. Van de weeromstuit

gingen we eerst nog zitten op stoelen die niet voor ons

bestemd waren – opnieuw boze gezichten. Het was nog

een heel gewurm voordat we terechtkwamen op de juiste

stoelen. Intussen waren we al vierenhalf uur van huis,

voor een vlucht van nauwelijks twee uur.

Wat is zo’n vliegtuig bedompt. De stoelen zijn smal en de

beenruimte is minimaal. In deze speciaal voor lilliputters

ingerichte kist vlogen we naar Boedapest, als haringen in

een ton. Mooie stad, veel te zien, lekker eten en drinken.

De terugreis verliep gelukkig minder problematisch,

maar de stemming aan boord was melig. De platte grap-

pen waren niet van de lucht.

Dit was meteen ook de laatste keer dat ik in een vliegtuig

ben gestapt. Ik heb mijn bekomst, net als van bepaalde

kermisattracties. Het vliegen op zichzelf is niet onaardig,

maar je kunt je peertje niet schillen en de mensonterende

behandeling die je moet ondergaan om aan boord te

komen gaat alle perken te buiten. Bovendien is vliegen

erg slecht voor het milieu.

Gillis
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Eind jaren zestig van de vorige eeuw was ik jong en wild. 
Ik liftte heel Europa door en waagde ook de oversteek 
naar Afrika. In het vroege voorjaar van 1969 stapte ik in 
Ceuta van boord met driehonderd gulden op zak. Ruim 
drie maanden later, toen ik de veerboot van Melilla naar 
Malaga nam, was daar nog een tientje van over. Nog 
nooit had ik zo veel gastvrijheid genoten als tijdens mijn 
zwerftocht door Marokko en Algerije. Na een lange rit 
van Meknes naar Tlemcen stopte mijn chauffeur bij een 
hammam, waar hij een kamer en een avondmaaltijd 
voor me betaalde. In Oran sprak Jojo mij op straat aan 
en nam me mee naar zijn huis. Ik bleef er drie weken, 
heb er de heerlijkste couscous van mijn leven gegeten 
– afgezien van het schapenoog dat mij als gast werd toe-
bedeeld – en vergaapte me aan de grandeur van de oude 
stad. Jojo’s grootvader verkocht kippen op de markt, 
aan de rand van de kasba. Hij sprak een beetje Frans 
en ik zat soms de hele dag naast hem in zijn kraampje. 
Een gezin met vier kleine kinderen pikte me op in hun 
oude Ford Versailles en reed naar een kuuroord in de 
buurt van Algiers waar ik een paar dagen samen met 
hen mocht doorbrengen. Op straat in Oujda, terug in 
Marokko, moest ik lachen om een knetterende vloek in 
het Nederlands. Een oudere man die achter me liep had 
’m geslaakt om te zien hoe ik reageerde. Hij begroette 
me hartelijk in vlekkeloos Nederlands en nodigde me 
uit om met hem mee naar huis te komen. Ik bleef er een 
dikke week. Driss woonde met zijn vrouw in een huisje 
dat hij had gekocht van het geld dat hij had verdiend in 
de haven van Rotterdam. Op een gammele koffergram-
mofoon draaide hij plaatjes uit de jaren vijftig, van Rita 
Corita, de Havenzangers, Gerard Cox en Sjakie Schram. 
We brulden samen het Feyenoordlied ‘Geen woorden 
maar daden’.

Op het busstation van Fez kwamen twee jongens op me 
af. De oudste was twaalf of dertien. Hij hield zijn jongere 
broertje aan de hand. Het jochie was zwaar spastisch. Ze 
vroegen om geld. Ineens kwam er van een andere bus-
halte een militair aangerend. Met zijn koppel ranselde 
hij de jongens bij mij vandaan. Ze gingen er verrassend 
snel vandoor. Het jongste kereltje bleek ineens heel goed 
te kunnen lopen. De militair wendde zich tot mij en zei 
dat hij zich schaamde voor het gedrag van de jongens. 
“Ze zijn een schande voor ons land”, voegde hij eraan toe.
Sindsdien is bijna een halve eeuw verstreken. De twee 
jonge bedelaartjes in Fez zijn intussen vast ook grootva-
der, net als ik. Misschien wonen ze wel in Nederland en 
zijn hun kleinkinderen hier ook van die straatslijpers. 
Hoe vervelend die kleine ettertjes vaak ook kunnen zijn, 
ik moet altijd terugdenken aan de gastvrijheid die ik in 
de Maghreb heb genoten, de openheid waarmee ik daar 
tegemoet werd getreden en de vanzelfsprekendheid 
waarmee ik een plek aan tafel kreeg toegewezen.
Gastvrijheid werd bij ons thuis, in de jaren vijftig en zes-
tig, als een christelijke plicht gezien. Er kwamen echter 
nooit arme sloebers aan de deur die om een aalmoes 
vroegen. Mijn moeder bood weliswaar onderdak aan 
vreemdelingen, maar die moesten er wel voor betalen. 
Ons huis was namelijk een pension. In de hal van het 
pand met dertien kamers hing een bord met de spreuk:

 Wie hier niet als vriend naar binnen huppelt
 wordt er een-twee-drie weer uitgeknuppeld.

Want gastvrijheid was leuk, maar er waren grenzen. 
Onze grenzen.

Gillis

Eruitgeknuppeld
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