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klippen te lopen. Om dit te voorko-
men wendt de Nieuwe Meent zich tot 
de gemeente. “Wat wij nodig hebben 
is dat de gemeente, van wie wij geld 
lenen, een langere aflossingstermijn 
hanteert,” legt Schippers uit. Dan 
zouden externe banken bereid zijn 
het project te financieren. “Als wij de 
lening in 30 jaar in plaats van 20 jaar 
kunnen aflossen, zijn wij uit de brand 
geholpen.”

Maar de gemeente is gebonden aan 
wet- en regelgeving, laat de woord-
voerder van wethouder Reinier van 
Dantzig weten. “De aflossingstermijn 
maakt onderdeel uit van de gemeen-
telijke stimuleringslening en is vast-
gelegd in de verordening.” Hij bena-
drukt dat de gemeente de maximale 
ruimte heeft gezocht om de Nieuwe 
Meent te ondersteunen in haar pro-
ject en dat ‘er grenzen zijn aan wat 
mogelijk is’.

Bijzondere omstandigheden
Schippers is het niet eens met de nau-
we interpretatie van de regels. “In de 
verordening staat dat de gemeente 
kan afwijken van de regels in het geval 
van bijzondere omstandigheden, zo-
als de historische inflatie die te wijten 
is aan de oorlog. Er is nog rek en flexi-
biliteit bij de gemeente, dus het hangt 
van de politieke wil af of dit project 
slaagt of niet.”

Als de gemeente flexibel omgaat 
met de terugbetaling kan wat Schip-
pers betreft morgen de eerste heipaal 
in de grond. “Alles is geregeld: er ligt 
een omgevingsvergunning, we heb-
ben een contract met de aannemer.”

De woordvoerder van Van Dantzig 
zegt dat de gemeente ‘al lang en met 
regelmaat’ in gesprek ging met de 
Nieuwe Meent en dat de rek eruit is. 
“De gemeente is deze wooncoöpera-
tie al ruim tegemoet gekomen, ruimer 
dan de andere initiatieven.” Hij be-
vestigt dat er fouten zijn gemaakt met 
de berekening van de erfpacht, maar 
benadrukt dat dit alleen tot korte ver-
traging heeft geleid. Op de vraag of de 
wethouder de oorlog in Oekraïne en 
de inflatie als een ‘bijzondere situatie’ 
ziet, wordt niet ingegaan.

Druk op wethouder
Mocht het verschil van inzicht met de 
gemeente niet opgelost worden, dan 
dreigt faillissement voor de Nieuwe 
Meent. “Als wij failliet gaan, straalt 
dat negatief af op alle wooncoöpera-
ties. Wij hebben aan gewone Amster-
dammers voor 450.000 euro aan obli-
gaties uitgegeven. Obligatiehouders 
verliezen dan hun vertrouwen in ver-
gelijkbare projecten,” zegt Schippers. 
De gemeente presenteert zich als 
voorvechter van deze woonvorm, dus 
volgens de Nieuwe Meent is het tijd 
dat de gemeente woord bij daad 
voegt.

Om de druk op de wethouder te ver-
groten heeft de coöperatie een petitie 
met meer dan 600 handtekeningen 
aangeboden. Ook de Woonbond, de 
nationale belangenbehartiger van 
huurders, is op de bres gesprongen 
voor de Nieuwe Meent. “Het zou de 
gemeente sieren om de Nieuwe 
Meent nu niet te laten vallen en de te-
rugbetaaltijd te verlengen naar 30 
jaar,” aldus voorzitter Zeno Winkels.

De Nieuwe Meent 
is bijna failliet
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Voor wooncoöperatie de Nieuwe 
Meent dreigt faillissement. Het bij-
zondere woonproject wil meer tijd 
om een lening af te lossen, maar de 
gemeente houdt de poot stijf. ‘Het 
hangt van de politieke wil af of dit 
project slaagt of niet.’

Aan het Archimedesplantsoen in 
Oost moet een complex komen met 
woningen voor 55 mensen. Bijzonder 
aan dit project: het pand wordt in ei-
gen beheer gebouwd door een opge-
richte wooncoöperatie waarvan de 
leden zowel eigenaar als uitvoerder 
zijn. Aangemoedigd door het tekort 
aan betaalbare woningen namen ge-
wone Amsterdammers het heft in ei-
gen handen en ontwikkelen zij nu zelf 
hun woningen, in plaats van vergeefs 
te zoeken. Zulke initiatieven hebben 
de wind mee. Wooncoöperaties zijn 
het troeteldier van de gemeente: ze 
zijn bottom-up, democratisch en ge-
ven de bewoners meer zeggenschap 
op het gebied van wonen en de nabije 
leefomgeving. In 2039 moet 10 pro-

cent van de woningen in de stad van 
coöperaties zijn.

Toch hangt het voortbestaan van 
een van de pionierende wooncoöpe-
raties in de stad – de Nieuwe Meent in 
de Watergraafsmeer – door starre re-
gelgeving aan een zijden draadje. En 
dat terwijl de gemeente in 2020 
schreef dat ze coöperaties wil helpen 
door ‘belemmeringen weg te nemen, 
regels te verhelderen en de organisa-
ties meer mogelijkheden te bieden’. 
In het collegeakkoord spraken Groen-
Links, PvdA en D66 af dat ‘de inzet 
voor wooncoörporaties voortvarend 
wordt doorgezet’.

“Door een onjuiste erfpachtbereke-
ning van de gemeente en een uitlo-
pende vergunningsprocedure liep 
ons project vertraging op,” zegt Lauri 
Schippers (26). Zij is, als een van de le-
den van de Nieuwe Meent, al jaren-
lang betrokken bij de wooncoöpera-
tie. “Vervolgens brak de oorlog in 
Oekraïne uit, waardoor bouwmateri-
aal duurder werd en de rente steeg. 
Hierdoor hadden wij plotsklaps geen 
ronde businesscase meer.”

Op de klippen
De Nieuwe Meent was een van de eer-
ste pilotprojecten voor wooncoöpera-
ties die de gemeente Amsterdam ini-
tieerde. Om dit soort projecten 
mogelijk te maken heeft de gemeente 
een fonds van 20 miljoen euro, waar-
uit  wooncoöperaties geld kunnen le-
nen. Maar het project dreigt nu op de 

Zelfstandig                wonen dankzij je buren
Met onderlinge hulp willen ouderen in een nieuw 
seniorencomplex in de Houthavens zo lang 
mogelijk zelfstandig blijven wonen. Contact met 
de buren is zelfs onderdeel van het huurcontract. 
‘wij verbinden mensen en signaleren problemen.’

Seniorencomplex Contact medebewoners inbegrepen bij huur

“Het was lekker,” zegt Peter Limbach (76) over 
het yogaklasje dat hij vanochtend heeft gevolgd 
met zijn buren. Ook van de gezamenlijke koffie 
erna heeft hij genoten. Als man alleen – ‘ik heb 
geen vrouw en geen kinderen’ – waardeert hij 
het gezelschap.

Net als zijn buren woont Limbach in een 
nieuwbouwcomplex met de opbeurende naam 
Life. Het complex voor 60-plussers heeft veel 
zorgvoorzieningen: een huisarts, fysiothera-
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heeft de coöperatie een petitie met meer 
dan 600 handtekeningen aangeboden.
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aflossingstermijn 
hanteren’
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Zelfstandig                wonen dankzij je buren
peut en bedden voor mensen met vergevorder
de dementie.

Limbach, die in het verleden bij de financiële 
administratie van de VPRO werkte, betaalt 1300 
euro voor het appartement van pakweg 60 vier
kante meter. Het contact met de buren zit bij de 
huurprijs inbegrepen. Dat contact wordt geor
ganiseerd door Mylivy, een bedrijf dat voor die 
diensten wordt betaald door de verhuurder 
Bouwinvest (zie kader).

Vragen via de app
Net als de andere bewoners van de 59 appar
tementen van Bouwinvest heeft Limbach 
 bewust gekozen voor het concept. Het idee is: de 
bewoners spreken en helpen elkaar. Gezond
heidseconoom Xander Koolman schetste 
 onlangs in deze krant dat ouderen in actie moe
ten komen, omdat de ouderenzorg verder zal 
worden uitgekleed.

Mylivy speelt daarop in. “Kijk, dit is onze app,” 
zegt locatiemanager Michèle Uni van Mylivy. 
Bewoners kunnen via die app elkaar berichten 
sturen en Uni tal van vragen stellen. Hoe neem 

je een abonnement op Netflix? Zijn er bij musea 
kortingen voor ouderen? Hoe merk je dat de 
 hersenen wat minder goed functioneren?

Op die cognitieve achteruitgang is Uni zelf 
overigens ook scherp. Zij of een medewerker 
van Mylivy (een ‘hostess’, in bedrijfsjargon) 
spreekt de bewoners wekelijks, maar ze zien ook 
wie al een poosje niet meer actief is. Als dat 
 weken of maanden duurt, gaat Uni buurten. 

Mylivy kent op basis van een intakegesprek ook 
het (medische) verleden van de bewoners.

“Bewoners krijgen het sociale contact niet 
 opgedrongen, maar als ze zich langere tijd aan 
het gemeenschappelijke leven onttrekken, wil 
ik weten of er iets bijzonders speelt,” zegt Uni, 
een oudstewardess die zich tijdens de pande
mie bekwaamde in de ouderenzorg. “Er kan van 
alles spelen: een tegenvallende ziekenhuis
opname, gewoon wat meer tijd voor jezelf 
 wensen, of toch verergerde vergeetachtigheid.”

Contact met de buren
In dat laatste geval neemt Uni bijvoorbeeld con
tact op met de kinderen van bewoners, of met de 
huisarts. Mylivy levert zelf geen zorg, maar 
heeft wel een signalerende functie. Ook is het 
doel om de bewoners zo lang mogelijk uit de 
zorg te houden.

Limbach vindt dat prettig. Om hem hoeft nie
mand zich voorlopig grote zorgen te maken. 
Hoewel hij niet meer optimaal ziet (‘ik wacht op 
een tweede hoornvliestransplantatie’), doet hij 
veel vrijwilligerswerk; hij wandelt met demente 

Bewoners kunnen via een 
app elkaar berichten 
sturen of vragen stellen 
aan de locatiemanager

Mylivy is een idee van de als bestuurs
kundige opgeleide Marian Euverman, 
wier moeder lange tijd parkinson
patiënt was. Euverman woonde met 
haar gezin met drie kinderen in de 
Randstad, haar moeder in Friesland. 
Dat zette haar in 2014 op het spoor 
om een bedrijf op te richten dat de 
‘ogen en oren’ vormde voor kinderen 
en andere mantelzorgers.
De naam Mylivy verwijst naar het 
nummer Ik leef mijn eigen leven van 
André Hazes. “Ook bij ouderdom en 
kwetsbaarheid willen mensen zo veel 
mogelijk zelfbeschikking,” zegt Euver
man. Mylivy bestaat sinds vier jaar in 
Amsterdam en is ook actief in onder 
meer Gouda en Apeldoorn. Soort
gelijke woonprojecten in Amsterdam 
zijn De Makroon (Centrum) en De 
Nieuwe Sint Jacob (Oost).
De huidige bewoners van Mylivy huren 
in de middensector. Euverman wil het 
concept echter ook introduceren in 
de sociale woningbouw. Daartoe is ze 
in gesprek met de gemeente Amster
dam, woningcorporaties en zorgver
zekeraars.
Bouwinvest belegt kapitaal van pen
sioenfondsen in vastgoed. “Door 
 Mylivy is het complex in de Houtha
vens financieel iets minder renderend 
dan andere vastgoedcomplexen, 
maar het levert een maatschappelijk 
rendement op, iets waar pensioen
fondsen ook op sturen,” zegt een 
woordvoerder van Bouwinvest. “Pen
sioenfondsen zijn tevreden als het 
 kapitaal van hun deelnemers aan bei
de doelstellingen bijdraagt.

leeftijdsgenoten en ondersteunt mantelzorgers 
bij het levenseinde van hun dierbaren. “Ik 
 ondersteun met name bij trajecten met pallia
tieve sedatie.”

Voor het einde van het aardse leven heeft 
 Limbach veel belangstelling. Hij heeft zich 
 verdiept in het boeddhisme, waardoor hij niet 
zo bang is voor de dood. “Ik ben ook lid van de 
Nederlandse Vereniging voor een vrijwillig 
 Levenseinde, de NVVE.”

Limbach weet niet of hij ooit een vrijwillig ein
de aan zijn leven wil maken, maar hij staat wel 
stil bij de optie. “Ik woon nu prima. Het apparte
ment is goed geïsoleerd, er is een lift en ik heb 
leuk contact met de buren. Maar aan mijn drie 
oudere zussen heb ik gezien dat ouder worden 
met steeds meer gebreken gaat.” 

Als hij medisch hard achteruitgaat, weet 
 Limbach dat de mantelzorg van buren kan sche
len, maar toch ontoereikend is. “Tegelijkertijd 
gaat de ouderenzorg achteruit. Ik weet niet of  
er tegen die tijd nog een verpleeghuis is, maar  
ik heb mijn huiswerk voor het einde van het 
 leven gemaakt.” 

Ogen en oren voor 
mantelzorgers


