
Persbericht / reactie bewonersvereniging op vragen Leefbaar over 
‘alarmerende situatie’ in de Teilingerstraat. Heeft Leefbaar een 
hoax?

Er is ruzie in de Teilingerstraat tussen een bewoonster en het zelfbeheerproject
waar zij van huurt. Maar er is geen sprake van een ‘alarmerende situatie’, zoals 
Dries Mosch van Leefbaar beweert. Hierbij de reactie van de 
Bewonersvereniging Zelfbeheer Hoek Teilingerstraat.

Al twintig jaar zijn 32 woningen in de Teilingerstraat in zelfbeheer door de bewoners. 
Dat betekent: zelf de huur ophalen, zelf het onderhoud doen en zelf nieuwe 
bewoners selecteren. En met succes: het onderhoud niveau is goed. Er is gespaard 
voor funderingsherstel onder twee derde van de panden en dit is onlangs uitgevoerd.
De vooruitzichten zijn goed: landelijk is er belangstelling voor het zelfbeheer en de 
wooncorporatie, waarmee door de bewonersvereniging in de Teilingerstraat is 
geëxperimenteerd.

Iedereen tevreden? 

Neen. Een van de bewoners is voortdurend ontevreden over haar woning die zij 
huurt voor € 163,59 per maand. Zij verwijt de bewonersvereniging achterstallig 
onderhoud en het scheppen van een onveilige situatie in en rond haar woning.

Bewoonster vindt dat een raam is gebarsten dankzij het funderingsherstel. Zij heeft 
de fractie van Leefbaar Rotterdam bereid gevonden hierover vragen te stellen aan 
het College van B. en W.. Leefbaar Rotterdam vraagt nu om gemeentelijk ingrijpen 
omdat de bewonersvereniging in gebreke zou blijven.

Maar wat is eraan de hand? Op initiatief van de bewonersvereniging heeft een 
timmerman de schuiframen passend gemaakt. Hij kreeg pas toegang tot de woning 
na sterke aandrang door de dienst Bouwtoezicht. Tijdens het werk maakte de vader 
van bewoonster een raam kapot (de timmerman was even weg) en beschuldigde de 
bewonersvereniging daarna van nalatigheid. De dienst Bouwtoezicht ging kijken en 
was het oneens met deze klacht. De gebroken ruit werd provisorisch dichtgemaakt 
en enkele dagen later echt dichtgetimmerd. Bewoonster wilde daar eerst niet aan 
meewerken. De dienst Bouwtoezicht heeft haar daartoe gedwongen.

De bewonersvereniging en Bouwtoezicht zien geen achterstallig onderhoud en een 
onveilige toestand. Daarmee is de grond voor de vragen van Leefbaar Rotterdam r 
ons inziens vervallen.

Een opmerkelijke bewoonster:

- Vanaf de eerste dag dat zij na een enthousiaste sollicitatie bij het zelfbeheer 
kwam wonen, heeft bewoonster een felle oppositie gevoerd tegen het bestuur.
Het was opmerkelijk. Want terwijl zij er woonde werd haar dak vernieuwd en 
de fundering hersteld en een badkamer aangelegd. Maar toch: oppositie moet 
kunnen.

- Bewoonster schakelde Bouwtoezicht in vanwege klachten over haar 
onderburen wegens lawaai- en stankoverlast. Dit is onderzocht door 



Bouwtoezicht. De conclusies waren niet opzienbarend. De onderbuur is wel 
verhuisd, omdat bewoonster zelf steeds meer lawaai ging maken. Jammer.

- Bewoonster kreeg ruzie met haar nieuwe onderburen. Ze begon een 
rechtszaak tegen hun verbouwingsplan van de zolder. Mediation over deze 
kwestie is door haar halverwege afgebroken. De verhoudingen ‘op de trap’ zijn
niet goed. Er is een eindeloos gedoe geweest over een lekkende douche in de
woning van bewoonster, waardoor de onderburen in de drup zaten. Jammer.

- Bewoonster zegt haar lidmaatschap op van de bewonersvereniging en spant 
een proces aan tegen het zelfbeheer. Via de rechter wil ze kunststof kozijnen 
en ramen afdwingen. Het verweer van de bewonersvereniging luidt: dit is 
wettelijk niet verplicht, we geven ons spaargeld liever uit aan 
funderingsherstel. De kantonrechter heeft deze zaak sinds mei 2014 in beraad
en moet nog uitspraak doen.

- Na het funderingsherstel diende bewoonster klachten in over ramen die 
zouden klemmen. De bewonersvereniging stuurde een timmerman. Hem werd
aanvankelijk belet om reparaties uit te voeren. Toen hij (dankzij Bouwtoezicht) 
toch in de woning was, werd er tijdens zijn lunchpauze door bewoonster een 
ruit kapot gemaakt.

- Dit feit werd voor de fractie van Leefbaar Rotterdam aanleiding om vragen te 
stellen aan B en W van Rotterdam.

Het raadslid Dries Mosch stelde dertien vragen aan de wethouder. Hierbij een 
voorstel aan de wethouder voor een antwoord: (in cursief)

1. Is het College bekend met de voorgeschiedenis van het zelfbeheerproject aan de 
Teilingerstraat?

De gemeente sloot twintig jaar geleden een beheerovereenkomst met de bewoners. 
Sindsdien is er regelmatig contact geweest.

2. Zijn er ten tijde van het opstellen van het contract duidelijke afspraken gemaakt 
over het onderhoud van het pand?

Deze afspraken staan in de overeenkomst. De bewonersvereniging zelfbeheer regelt
het onderhoud, zoals een verhuurder dat moet doen. 

3. Indien er afspraken zijn vastgelegd over het onderhoud van het pand, kunt u mij 
vertellen wie verantwoordelijk is voor de naleving van de afspraken en het 
controleren hiervan?

Onderhoudsklachten kunnen bewoners melden bij het bestuur. Het bestuur lost het 
op en natuurlijk hebben alle bewoners ook het recht om naar Bouwtoezicht te 
stappen. Op dat punt is er geen verschil in rechten van huurders bij het zelfbeheer of
elders. 

4. Bent u het met mij eens dat het een zeer kwalijke zaak is dat de 
bewonersvereniging diverse malen ergens op wordt gewezen door Toezicht 
Gebouwen en hier geen gehoor aan geeft?

De bewonersvereniging heeft een goed contact met Bouwtoezicht en altijd volgens 
hun aanwijzingen gehandeld.



5. Zo ja, kunnen er geen andere stappen ondernomen worden door Toezicht 
Gebouwen dan wel de gemeente om er voor te zorgen dat er wel gehoor wordt 
gegeven aan dit soort oproepen.

Er is geen reden voor maatregelen door Bouwtoezicht

6. Deelt het College met mij de mening dat te allen tijde er een veilige situatie 
gecreëerd dient worden voor de bewoners van het pand?

Ja. Maar er is geen onveilige situatie geweest, naar de mening van de Bouwtoezicht.

7. Is het College van plan om in gesprek te gaan met de bewonersvereniging om de 
misstanden rondom het onderhoud van het pand en de veiligheid van de bewoners 
aan de kaak te stellen?

De dienst Stadsontwikkeling is al in gesprek met de bewonersvereniging. Er zijn ons 
geen misstanden en onveiligheid van de bewoners bekend.

8. Wanneer is de laatste indexering gedaan door de gemeente betreffende het 
onderhoud en de veiligheid?

Over het recente funderingsherstel zijn intensieve contacten geweest tussen 
Stadsontwikkeling en de bewonersvereniging.

9. Wat was de conclusie?

De gemeente wil op korte termijn een bouwkundige inspectie en een taxatie. Met de 
bewonersvereniging is afgesproken dat de gemeente eerst een brief zal schrijven 
over de juridische positie van het zelfbeheer en de gemeente Rotterdam.

10. Wat zijn de kosten jaarlijks voor de gemeente? (Rente verlies Administratie Enz.)

Het zelfbeheer in de Teilingerstraat levert de gemeente niets op, maar kost ook niets.
De bewonersvereniging betaalt zelf OZB, rioolrecht en verhuurdersheffng. De 
bewonersvereniging heeft het complex ‘om niet’ in beheer. Twintig jaar geleden zijn 
veel meer woningen op deze wijze in beheer gegeven bij de woningcorporaties.

11. Beschikt het College over de mogelijkheid om in te grijpen in de situatie rondom 
het zelfbeheer van de Teilingerstraat indien de bewonersvereniging onjuist blijft 
handelen aangaande het onderhoud en de veiligheid van de bewoners?

Het ‘onjuist handelen’ is niet vastgesteld. Het zelfbeheercontract kan beëindigd 
worden als de huizen niet meer bewoonbaar zijn ‘uit het oogpunt van veiligheid’. Een
al dan niet door een bewoner ingegooide ruit is niet voldoende.

12. Is het opsparen van gelden en zelf bekostigen van het funderingsherstel door de 
bewonersvereniging ten koste gegaan van het reguliere onderhoud aan het pand? 
Zo ja, is dit een reden voor de Gemeente om het zelfbeheerproject te beëindigen?

Er zijn geen berichten van Bouwtoezicht over gebrek aan onderhoud.

13. Zo nee is er in de overeenkomst tussen de gemeente en de bewonersverenging 
een afspraak gemaakt over welk bedrag jaarlijks aan onderhoud uitgegeven dient te 
worden?



Zelfbeheer betekent dat de bewoners zelf beheren. In de zelfbeheerovereenkomst 
staat dat de woningen onderhouden moeten worden, ‘vrij moeten blijven van 
aanschrijvingen door Bouwtoezicht’.

Tot zover de aanbevelingen van de Bewonersvereniging Zelfbeheer Hoek 
Teilingerstraat (in cursief) aan wethouder Schneider bij de beantwoording door 
de vragen van Leefbaar Rotterdam. 

Rotterdam,  17 december 2014


