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Al langer word ik een
beetje gallisch van de roep
om fusie en grote corpora_
tres. Om direct maar even
helder te zijn: ik heb niets
tegen mijn grote broers.
Als zij ervoor kiezen geza_
menlijk met anderen ver_
der door het leven te gaan,
rs dat hun zaak. Als zii
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Ik ga. hier niet schrijven hoe goed wij zijn,

l,ldrik: 
dar we klein zijn. (Overigens, hoe

Kleln rs klein)) lk ga u ook niet vennoeien

rrning om aan te tonen dat

l]1ogell zijn. Dat we ons deuntie

op cte lokale markt. Dat we het

redelijk in de vingers hebben.

niet uitnodigen kennis te nemen

strategisch voorraadplan. Of wij-

op onze rnaatschappelijke betrokken-

cle miljoenen investeringen rn

rirrgsgebieden. Ik wijs u niet

de rubricìi Døt knøpt op in Aedes-

z-99.lkheb er niet zo'n

þhoefte aart anderen te laten weten dat

re het misschien toch wel een beetie goed

doen, ondartks dat het merendeel van

onze bewolters dat zo ervaart Dat we niet

bang ziin voor de toekomst.

Waar ik rvél behoefte aan heb is van alle

collega's die zich aangesproken voelen

door bovcltstaande hartenkreet een reac'

tie te ontvangen. Van hen die denken

ondanks hLrn omvang toch wel een goede

toekomst te hebben. Die misschien enkel

ook hun hart eens willen luchten' Die

zich afvragen ofze tussen alle groten zul-

len worden doodgedrukt. Zou er binnen

Aedes ruimte ziin voor en behoefte aan

een platform voor de kleinen? En hoe zou

dat dan kunnenl Twee keer per jaar bij

eikaar komen, ergens, met een voor ieder

herkenbaar programma?

Graag wil ik uw reactie ontvangen' En

ideeën. Lucht uw hart ook eens' Per fax

(o59839 4246), e-mail (talma'hooge-

zand@worÌdonline.nl) of in deze rubriek

Piatform. Ook als u zich kwaad maakt om

wat ik hier schrijl juist het tegenover-

gestelde denkt, graag uw reactie' Ik ben

benieuwd en wacht in spanning' Of zou

ik de enige Mohikaan ziinl

Beno Munneke is directeur van Christelijke

lloningstichting Talma in Hoogezand'

Een wijk zonder somen-
hang vergoat het als een

sl echt ge r egissee r d to n eel -

stuk: daar loopt iedereen
gillend weg.

Architect Sjoerd Soeters in de

Twentsche Courant/Tubantia.

Als ik burgemeester
was, zott ik het goede voor'
beeld geven en verhuizen
naar een Bijlmerflot met
penthouse op het dak.

Publiciste Bernadette de lUit in

Het Parool.

De kooppremie is gebo-

ren uit øngst. (...) Omdat de

overheid niet af wil van de

hy p oth eekr enteaftr ek zo ekt
ze in gekunstelde møotrege'
len compensot¡e voor lagere
inkomens,

Hoogleraar Vastgoedeconomie

Eichholtz in Dagblad De Limburge

Volkshuisv esti ng is uit
de mode, wønt wie wil er nol
tot het volk behoren? We

noemen het dus onders,
Woonbeleid!
Wo ni n gco rpo raties worden
woonmoatschappiien, H et
DcvH wordt het deParte'
mentso nd er d eel voo r Wo nen

en Woonmilieus.

Hoogleraar Volkshuisvesting en

Planologie Jan van der Schaar in

Tijdschrift voor de volkshuis-

vesti ng.

lk heb de corridor niet
uitgevonden, het is een

erfenis van de købinetsondet
h o nd el o ø rs Kok, Bolkestein,
Melkert/Wallage en Borst,
niet von ruimteliike
ordenaars.

Minister Jan Pronk in Binnenlands

Bestu u r.

menen dat hun bewoners beter af zijn,
primal Ik hoop van harte dat ¡rn ¿o.l_
steìlingen gehaald worden. Ook hoop ik
dat ze de negatieve kanten van fusies
j.TooO arbeidscontracten, aanloopstrub_

Tl]it"", interne ener.gie aie noaig is voor
opDouw van de nieuwe organisatie, enzo_voort) gauw de baas ziin en dat ze l¡innen
de ko¡tste keren niet meer met zichzelf
bezig zijn maa¡ zich om hun bewoners
druk maken.

Waar ik af en toe niet goed van word is

dat wij kleinen voo¡tdurend op de huid

P::,.1.," 
t"lq"n met opmerkingen waaru itDrr,ftt dat wij het niet goed meei kunnen

ooen. Ja, we hebben het in het verleden
natuurlijk uitstekend gedaan, wordt er
gezegd. Dat engagement van ons bestuur
was voorbeeldig. De betrokkenheid van het
,eroeqie 

medewerkers lovenswaardig. De
betrokkenheid met bewoners weliswaar
een^beetje naTef, maar ontroerend. Wat aanprofessionaliteit ontbrak werd aan liefde
voor de doelgroep goedgemaakt. prima,

De rnogel¡jkheden en o ijkheden van borging
r:å::å:i:iï:;:',jitt'deed de heer j' Hoíreen oproep om rot een andere

w d a a r,,.. ; ; ; ; ;; J:T ï i,ii i,,il i îi¡ï:;,';.liJ;ir:îa: ï#ii*
fl::å:îïi,î,ï,,i:., o*. ,.,.ì,. i,;äå areen in argemene termen

ru;; j::lu;i;ï:':ï."*".i"'J.hi:'1,'ffi'ff 
ruf **l',:

so m s d ru kr h"., *; ;i;: iï:i'il; i:ffi i ;î î;:i ïx*l;n l*;_.men. Maar we zijn alt¡id bereid standf u.i*'""i.r,r,ren toe te lichten.Deelnemers kunnen bovendien ¡u.*rrr rr",.Uän ,.run besluiten van hetwsw. Daarnaast hechter
wsw. Dit platform u.n.iÏi,1itu 

aan.de mening van de Deelnerurrr.r¿ urn trt
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uemeenten (vNc) en andere relaties. ,;;;;;;kan aanleiding geven het

lï,j":::ï :J,. ::ï::î 
H e t wsw Jra a!ì, r,,î.ìå,, op ve re rr e i,i Jn ¡e,.e n u i t

lings en or.r.;;;;. i,.;mentatiemap' 
de periodieke u¡tgave *ti-"i'ì¿, 

^r¡,ouì'.r,,' g ó; ;;;,,fi /,!:iffi::'r'#:5j j;::î.,. "'o'eekpu n t en seve n

pa ra n t' re ge n d eze a ch te rg ro n d vi n d e n r",¡ n 
"i i.,, ! ä1äi:l;ï: î;t :"' :ä:ivooroverleg zijn visie eepubriceerd *"n. ;;;"ì:îllli¡t" on¡rirtheden zoars her
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"uì' 
.nìed ri¡rs,u i mte en de s ugges_

men kunnen worden. 
ruisvestelijke overwegingen toetst, hadden danvoorko.

heer Hoff noemt aspecten die zonder meer belan gwekkend zijn, zoals leef-

gebiedsontwikkeling, complexkoppeling en bed rijfsruimten. Ziin artikel

beschouwen wij als stoftot nadenken. V/ij voeren graag een constructieve discus-

over denkbare borgstellingscriteria en de redelijkheid daarvan' Het WSW is

een instituut voor de sociale huursector. Dat wil echter niet zeggen dat het zich

Deze rubriek bevat
bijdragen van lezers.

Doel is dat de teksten
uitnodigen tot debat.

Alle 6ijdragen zijn
welkom, bij voorkeur
visies en opvattingen

die betrekking hebben
op de toekomst van
het wonen en de rol

van de corporaties. De
redactie behoudt zich

het recht voor om
ingestuurde bìjdragen

en reacties in te korten
of niet te plaatsen.

kan laten leiden door opvattingen van (individuele) deelnemers' Het ws\I/ is een

uitvloeisel van een meer-partijenafspraak tussen het rijk, de vruc, Aedes en fìnan-

ciers. Het wsv/ staat op een kruispunt van meer invalshoeken Aanpassing van

beleid, hoe gewenst ook vanu¡t één richting, heeft consequenties naar de andere

kant. Het wiw tan niet op eigen gelegenheid het beleid aanpassen, zelfs niet als

eþn deelnemer met redenen aangeeft daar behoefte aan te hebben' Aanpassing

en bi¡stelling vergt altijd overleg met meer partijen. Dankzij de borgstellingscon-
structìe kun-nen woningcorporaties in vergelijking tot private of bancaire financie-

ring belangrijke rentevoordelen behalen. Celet op die voordelen en de toegang

tot d. k.pit.rl*arkt, vertrouwen wij erop dat deelnemers er begrip voor hebben

dat de borgstellingscriteria niet of niet zonder meer aangepast kunnen worden'

Pu mogul¡it t',.¿.n-*ord.n verder begrensd doordat het ws\)í feitelijk een onder-

ling. kÃdi.tu.l. zekeraar is. Door de obligo's delen deelnemers immers in elkaars

tisico's. Het betoog van de heer Hoff interpreteren wii als een pleidooi voor een.

ândere borgstellinjsconstruct¡e. Het wsw borgt nu leningen waaraan onroerende

?aken gekoppeld zijn tot maximaal de rendabele investering'
Van*.!. d. irnct¡. van borgingsinstituut moet het wsw risico's signaleren'

(teøs verder op de volgende pagina) >


