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Wij, 55 + woongroep van Ouderen “De Doorzetters” uit Amsterdam,
melden u dat wij zeer verontrust zijn over de plannen van Minister
Ollogron om de inkomensgrens van sociale huurwoningen te verlagen voor
eenpersoonshuishoudens.
Onze woongroep bestaat uit 11 personen, tussen de 59 en de 75 jaar, die
11 seniorenwoningen bewonen. Er is 1 woning voor gemeenschappelijke
activiteiten.
Wij wonen al ruim 10 jaar in deze woongroep. Er is aandacht voor elkaar,
er zijn gemeenschappelijke ontmoetingsactiviteiten, er is veel burenhulp
en er zijn diverse vriendschappen ontstaan.
In de afgelopen jaren zijn we al vaak geconfronteerd met het veranderde
beleid rondom de inkomensgrenzen.
Wij hebben altijd veel belangstellenden die bij ons op de wachtlijst willen
komen, meestal zijn dit eenpersoonshuishoudens. Echter veel personen
die onder de 67 zijn, hebben nu nog een iets ruimer inkomen, omdat ze
nog werken. Voor de periode daarna heeft men vaak zicht op een
bescheiden pensioen naast een AOW-uitkering. Men valt hierdoor al heel
gauw buiten de, nu al, krappe inkomensgrens. Hierdoor kunnen zij niet in
onze woongroep wonen en ze kunnen om die reden niet meer op de
wachtlijst komen. Dit zal volgens ons alleen maar vaker voorkomen als
deze plannen doorgaan.
In 2017 hadden wij door overlijden twee woningen vrij. Pas na heel lang
zoeken en veel inspanningen is het ons gelukt hier weer nieuwe bewoners

voor te vinden. Bij een persoon kon er gelukkig nog gebruik gemaakt
worden van de z.g. 10%-regeling.
Wij zijn, met u, ongerust over de plannen van Minister Ollongren.
Het is onaanvaardbaar, dat juist in een tijd van het sluiten van
verzorgingstehuizen en aandacht voor eenzaamheidsproblematiek bij
ouderen een project als het onze, op den duur, hierdoor verloren dreigt te
gaan.
Wij hopen daarom, dat u in uw belangenbehartiging de speciale aandacht
voor woongroepen van ouderen binnen de sociale huursector kunt
meenemen.
Overigens zijn wij het met u eens, dat het wel goed is dat de grens voor
meerpersoonshuishoudens omhoog gaat. Onze ervaring is namelijk dat de
inkomensgrens voor een echtpaar of een samenwonend stel, het nu
meestal onmogelijk maakt om in onze woongroep te komen wonen.
Veel succes met uw strijd,
Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van 55 + woongroep De Doorzetters,
Mw. Joke van Lith , Voorzitter woongroep

