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Beste lezer, 
 
Bedankt dat u tijd vrijmaakt om de derde HNA nieuwsbrief van dit jaar te lezen! Met de steeds groter 
wordende wooncrisis is uw en onze aandacht voor de woonproblematiek voor vele Amsterdamse 
huurders meer dan noodzakelijk. In onze vorige nieuwsbrief schreven we al over de enorme 
disbalans, die leidt tot dialoog en discussie maar vooralsnog niet tot concrete oplossingen om op 
korte termijn de nood te lenigen. HNA denkt en praat graag mee. Vanuit de gedachte dat het recht 
op een woning een mensenrecht is. Daarom heeft de overlegtafel Woonparagraaf en 
Prestatieafspraken een HNA bod Samenwerkingsafspraken naar de (demissionair) wethouder Wonen 
van gemeente Amsterdam gestuurd. Inmiddels heeft HNA een reactie ontvangen. De overlegtafel 
bespreekt de reactie (tijdens de vergadering van 30 mei a.s. en komt er graag bij u op terug. 
 
Grote demonstratiemars op zaterdag 28 mei 2022 
Op zaterdag 28 mei vindt er een grote demonstratiemars ‘Huur is te duur’ in Amsterdam plaats. De 
mars is een initiatief van ‘Wij weigeren de huurverhoging’. HNA steunt dit initiatief en vraagt al haar 
leden om via de website en social media kanalen zoveel mogelijk mensen te mobiliseren om aan 
deze mars deel te nemen. Meer informatie vindt u op huur-is-te-duur-demonstratiemars-28-mei-
amsterdam 
 
Online spreekuur ‘Huur is te duur’ van BNN VARA op 1 juni 2022 
BNNVARA is tegen onterecht hogen huren en wil helpen in de strijd. Daarom organiseert de omroep 
een online spreekuur met huurexperts op woensdag 1 juni 2022. Om aan het spreekuur te kunnen 
deelnemen, moeten huurders zich aanmelden via de website van BNN VARA. HNA gaat het initiatief 
van BNN VARA delen via de website en social media kanalen. Doet uw organisatie dat ook? We 
kunnen niet genoeg aandacht voor deze grote wooncrisis krijgen.  
 
Netwerkbijeenkomst 25 april 2022 
Op maandag 25 april vond er weer een netwerkbijeenkomst plaats. Deze keer weer fysiek, maar de 

bijeenkomst was ook online te volgen. Twaalf van de bij HNA aangesloten organisaties waren 

present. Na de opening door de technisch voorzitter werd een minuut stilte in acht genomen ter 

nagedachtenis aan Frank Witzen. Naast de formele agendapunten, zoals het vaststellen van het 

verslag van de laatstgehouden netwerkbijeenkomst, de jaarrekening van afgelopen jaar en het 

jaarverslag 2021, informeerde Remine Alberts het netwerk over de opzet van een nieuwe structuur 

van HNA. Deze opzet ligt in lijn met de afspraak bij de start van HNA om binnen 5 jaar na oprichten 

een ledenorganisatie (vereniging) te worden. Over deze beoogde transitie wordt gesproken, 

nagedacht en is nog niet in beton gegoten. Het bestuur van HNA komt er later dit jaar op terug.  

 

Afscheid Remine 

Tijdens de netwerkbijeenkomst is afscheid genomen van de HNA voorzitter Remine Alberts. 
Remine legt haar taken voor HNA neer omdat zij andere belangrijke, nieuwe 
taken uit te voeren heeft. Als lid van de nieuwe gemeenteraad van Amsterdam 
zal zij onder meer woordvoerder Wonen van de gemeenteraad zijn. Remine en HNA zullen dus zeker 
een lijntje houden. Bedankt Remine! 
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Welkom Edith en even voorstellen 

De rvc heeft Edith de Jong benoemd als nieuw lid van het stichtingsbestuur. 

Edith heeft zich in de afgelopen jaren ingezet voor Blijf van mijn Lijf Amsterdam, Heel de Buurt 

Bijlmer, Amsterdams Steunpunt Wonen, Mama Cash, Stichting Pyloon etcetera. Dat zij nu deel uit 

maakt van het HNA-bestuur vindt zij een prachtige en waardevolle mogelijkheid om iets te doen aan 

de misstanden op de woningmarkt.  

“Wonen is een eerste levensbehoefte en ik maak me oprecht boos over hoe speculanten, makelaars 

en projectontwikkelaars misbruik maken van de huidige woningnood. Er is een grote behoefte aan 

betaalbare huurwoningen in Amsterdam en in heel Nederland. Zowel aan de voorkant - het bouwen 

van betaalbare huurwoningen - als aan de achterkant - het betaalbaar houden van huurwoningen - is 

nog heel veel werk te doen. En daar wil ik me graag voor inzetten!” 

Edith heeft Bedrijfseconomie gestudeerd aan de VU en is in de afgelopen 30 jaar werkzaam geweest 

in verschillende managementfuncties in de financiële sector. Sinds kort is Edith van Amsterdam naar 

Heiloo verhuisd, waar ze raadslid is voor de partij waarvoor ze zelf het initiatief heeft genomen: 

Gemeentebelangen Heiloo. De partij die zich in Heiloo het meeste inzet voor meer betaalbare 

woningen. 

 

Bestuursvergadering elke 1e dinsdag van de maand – spreekuur voor huurders 

Het bestuur van HNA vergadert elke 1e dinsdagavond van de maand aan de Nieuwezijds Voorburgwal 

32. Wilt u ons spreken, heeft u een goed idee, wij maken tijd voor u vrij. Aanmelden via 

info@huurdersnetwerkamsterdam.nl. De eerstvolgende bestuursvergadering is op dinsdag 7 juni.  

 

Oproep – berichten delen 

Als uw organisatie berichten heeft, waar HNA via haar website en social media kanalen aandacht aan 
kan besteden, mail deze dan graag naar lianne@hna.nl. 
Zo kunnen we elkaar nog meer versterken.  
 
Deelname Overlegtafels 

Wilt u meepraten over inhoudelijke zaken op huurgebied? Het HNA is op zoek naar 
huurders/woningzoekenden die deel willen nemen mee aan de overlegtafels. Zie onze website. 
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