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Betreft: Resultaten enquête omtrent afsluiten torens en vervolgstappen 

 

Geachte mevrouw Willems, beste Christine, 

 

Naar aanleiding van de mededeling dat de afsluiting van de torens is aanbesteed, zonder het 

enigszins betrekken van de VBU in dit plan, heeft de VBU op 11 juli j.l. een ongevraagd advies 

uitgebracht. In dit advies heeft de VBU uiteengezet waarom het woongenot aanzienlijk zal dalen bij 

het afsluiten van de torens met maar een centrale bel en waarom zij dus tegen het afsluiten van de 

torens is onder het mom van “Een goede investering gaat voor een snelle investering.” Daarnaast 

heeft de VBU in dit advies aangegeven niet eens te zijn met de gang van zaken. In het traject van het 

afsluiten van de torens heeft namelijk geen co-producentschap plaatsgevonden zoals in de, door 

DUWO en de VBU, ondertekende samenwerkingsovereenkomst (SOK) bedoeld wordt.  

 

Reactie DUWO 

In de reactie van DUWO op 15 juli j.l. geeft DUWO aan dat door onder andere personele wisselingen 

het project vertraging heeft opgelopen en dat er daardoor tempo moest worden gemaakt om de 

belofte van het afsluiten van de torens te realiseren in 2019. Daarnaast, wordt met de belofte op de 

prestatieafspraken van 2019 gedoeld. Deze prestatieafspraken zijn ondertekend door DUWO, de 

gemeente Amstelveen en de VBU. Deze prestatieafspraken zijn er onder andere om gezamenlijk 

afspraken te maken om het wonen op Uilenstede zo prettig en leefbaar mogelijk te maken voor de 

bewoners. De VBU vindt dat DUWO dit doel niet voor ogen houdt en vindt het opmerkelijk dat zij 

koste wat het kost op een niet duurzame manier deze afspraak na wil komen zelfs al komt het 

woongenot van de huurders aanzienlijk in het geding. De VBU ziet liever dat DUWO, in het geval van 

tijdsnood, in overleg treedt met de Gemeente Amstelveen en de VBU. Op deze manier kunnen 

doelen en afspraken worden bijgesteld. Verder geeft DUWO in haar reactie aan geen klachten en 

opmerkingen te hebben ontvangen over de afsluiting van hoogbouw 1 en 2. Echter, de VBU heeft, 

zoals ook terug te lezen is in het ongevraagde advies, haar onvrede over de wijze waarop hoogbouw 

1 en 2 zijn afgesloten meermaals kenbaar gemaakt. Tevens wordt er in de reactie gezegd dat DUWO 

het jammer vindt dat de VBU zich niet betrokken heeft gevoeld bij dit project. Dit is niet slechts een 

gevoel, de VBU is feitelijk niet betrokken bij het project, dat daardoor naar mening van de bewoners 

nadelig uitpakt voor het woongenot en de veiligheid van de bewoners van Uilenstede.  

 

  

 

 

 

 



Meningen bewoners 

De VBU heeft de meningen van de bewoners gepeild middels een enquête die afgenomen is tussen 

de periode van 02-08-2019 tot 11-08-2019. Een verslag van deze enquête is bijgevoegd en hieronder 

zal een beknopte samenvatting van dit verslag volgen. Deze enquête is door een extreem hoog 

aantal bewoners (n=266) ingevuld voor een VBU-enquête, wat al aangeeft dat deze afsluiting van de 

torens erg leeft onder bewoners van Uilenstede. De respondenten zijn gelijkmatig verspreidt over de 

torens, waardoor wij de enquête representatief achten voor de meningen van de bewoners. De 

noodzaak volgens de bewoners van het afsluiten van de torens blijkt uiteen te lopen, namelijk 40% 

vindt het niet noodzakelijk, 20% is neutraal en 40% vindt het afsluiten van de torens noodzakelijk.  

 

Daarna hebben we gevraagd of de bewoners de door DUWO voorgestelde oplossingen op de 

kritieken van de VBU bevredigend vinden. Ruim 80% van de bewoners geeft aan de oplossingen van 

DUWO onbevredigend te vinden. Bovendien geven deze bewoners aan dat zij de oplossingen in een 

extreme mate onbevredigend vinden, zij waarderen hun ontevredenheid gemiddeld met een 3,9 op 

een schaal van 1 tot 5. Van deze ontevreden bewoners, is ruim 70% zelfs van mening dat met de 

voorgestelde oplossingen van DUWO de torens dan maar niet afgesloten moeten worden.  

 

Uit de reacties op de enquête blijkt dat bewoners bang zijn voor geluidsoverlast, beperking van 

privacy, verstoring van nachtrust en het met grote regelmaat aanbellen van bezoekers waardoor 

bewoners gestoord worden tijdens onder andere het studeren. Daarnaast wordt aangegeven dat 

ongewenste gasten nog steeds makkelijk binnen kunnen komen, omdat niet iedereen weet welke 

gasten verwacht worden. Deze zorg heeft de VBU ook al in haar ongevraagde advies aan DUWO 

kenbaar gemaakt.  

 

Indien DUWO toch kiest voor een intercomsysteem op elke individuele kamer, is ruim 75% van de 

bewoners die ontevreden zijn met de huidige voorgestelde oplossingen van DUWO, wél van mening 

dat de torens moeten worden afgesloten.  

 

Samenvattend roept het huidige voorstel van DUWO onder de bewoners van de torens veel 

weerstand op. Een overgrote groep is zelfs van mening dat de torens beter niet afgesloten kunnen 

worden dan op de manier zoals DUWO dat momenteel van plan is. Indien DUWO toch zou besluiten 

om een intercomsysteem te installeren op elke individuele kamer verandert de mening van deze 

bewoners sterk. Ruim driekwart is dan wél voor het afsluiten van de torens. 

 

Tevens hebben wij bewoners gevraagd om suggesties aan te dragen voor het afsluiten van de torens. 

De volgende suggesties zijn door bewoners meerdere malen aangedragen: een intercomsysteem per 

kamer, een individuele bel per kamer met één gezamenlijk intercomsysteem op de gang en een 

mobiele applicatie waarmee de deur kan worden geopend.  

 

Een uitgebreid verslag van de resultaten van de enquête is, net als de suggesties en zorgen van de 

bewoners, te vinden in de bijlage bij deze brief.  

 

 

 

 

 

 

 



Aanbeveling VBU 

De VBU heeft haar twijfels over de gang van zaken omtrent het afsluiten van Torens 1, 2, 3, A, B, C al 

eerder kenbaar gemaakt middels een ongevraagd advies. Ditmaal heeft de VBU een grootschalige 

enquête onder de bewoners van Uilenstede afgenomen om adequaat in beeld te brengen hoe de 

bewoners denken over het afsluiten van de torens op de manier van DUWO. De VBU heeft middels 

deze enquête aangetoond dat er onder bewoners een grote onvrede is over het afsluiten van de 

torens op de manier van DUWO. De VBU is, namens haar leden, van mening dat het de afsluiting van 

de torens beter goed en duurzaam dan gehaast moet plaatsvinden. Ondanks dat de afsluiting op 

grond de prestatieafspraken nog in 2019 moet plaatsvinden, prefereert de VBU gezien de onrust 

onder de bewoners een vertraging van een jaar boven de huidige, ondoordachte oplossing.  

 

De VBU wil benadrukken dat de consequenties van het plan van DUWO ons oprechte zorgen baart. 

Onze leden, de bewoners van de torens, hebben een duidelijke mening kenbaar gemaakt. De 

uitvoering van het huidige plan zal vele klachten van bewoners tot gevolg hebben. Uit de enquête 

komen passende oplossingen naar voren voor dit probleem. De VBU verzoekt DUWO om in gesprek 

te gaan met de betrokken partijen in dit proces, om middels de ideeën van bewoners tot een 

duurzame oplossing te komen waardoor het woongenot en de veiligheid op Uilenstede niet 

aanzienlijk worden aangetast, en tot dan alle werkzaamheden rond het afsluiten van de torens stil te 

leggen. 

 

 

Hoogachtend, 

Namens het bestuur van de Vereniging Bewoners Uilenstede 

 

 
 

Joeri Mokkink 

Voorzitter Huurdersvereniging VBU 


