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Huurders Netwerk Amsterdam is solidair met het verzet tegen verkoop sociale en geliberaliseerde 
woningen! 
 
Woningcorporatie de Alliantie doet 140 sociale huurwoningen op het Entrepotdok in Amsterdam-
Centrum in de verkoop. De woningen worden aangeboden aan de zittende huurder of worden na het 
vertrek van een bewoner op de vrije markt aangeboden. Verhuurder Bouwinvest overweegt 290 van 
de 700 woningen uit haar geliberaliseerde woningbezit op het Java-eiland te verkopen.  
 
Het HNA staat voor een structurele toename van het aantal betaalbare en duurzame woningen voor 
alle Amsterdamse huurders. Het HNA is daarom tegen verkoop, liberalisatie en sloop (zonder 
aantoonbare noodzaak) van sociale en geliberaliseerde huurwoningen.   
 
Het HNA verklaart zich solidair met het verzet tegen de aangekondigde verkoop van 140 
sociale huurwoningen aan het Entrepotdok. Ook is het HNA tegen de verkoop van de huurwoningen 
op het Java-eiland. Het HNA is feitelijk tegen alle soortgelijke verkoopacties. 
  
Het HNA eist van het gemeentebestuur van Amsterdam een pro-actieve, sociale en huurders-
gerichte Aanpak van de Volkshuisvesting. In concreto vraagt het HNA aan het gemeentebestuur om: 
 

 verhuurders –corporaties en particuliere verhuurders- die aantoonbaar niet bijdragen aan 
het vergroten van de voorraad betaalbare woningen, uit te sluiten van nieuwe uitgifte van 
bouwlocaties.   

 corporaties, die niet aantoonbaar bijdragen aan het uitbreiden van de voorraad betaalbare  
woningen,uit te sluiten van de zogeheten “achtervangregeling” . 

 het verkoopconvenant met corporaties, die niet aantoonbaar bijdragen aan het uitbreiden 
van de voorraad betaalbare woningen, op te zeggen. 
 

Gezien de enorme behoefte aan sociale huurwoningen is het de vraag of een convenant dat het 
mogelijk maakt om sociale huurwoningen te verkopen, überhaupt nog langer bestaansrecht heeft en 
niet opgezegd moet worden. 
 
Het HNA verwacht van de gemeenteraad van Amsterdam een duidelijke stellingname tegen de 
verkoop van betaalbare –zowel sociale als geliberaliseerde- huurwoningen in de raadsvergadering op 
30 november aanstaande. Dit op grond van eerdere samenwerkingsafspraken  (11 juni 2015 bij 
afspraak 13) luidende: "Voor wijken waar het aandeel sociale huurwoningen van de corporaties lager 
of gelijk is aan 35% van de woning-voorraad (op dit moment zijn dat de wijken van Centrum en Zuid 
en de wijken IJburg/ 
Zeeburgereiland, De Aker/Nieuw Sloten en Oud West/de Baarsjes) gaan we binnen een jaar op 
wijkniveau voorstellen doen voor de manier waarop de menging in die wijken kan worden 
gewaarborgd".  
 
Het HNA is van mening dat het voor de menging in deze en alle andere wijken in Amsterdam 
belangrijk is dat het aandeel sociale (corporatie)huurwoningen niet verder mag dalen. Kortom, de 
verkoop en liberalisatie van sociale (corporatie)woningen moet stoppen en wel per direct! 
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