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Een  argeloze  nieuwkomer  vraagt  zich af:  “Waar is  dat  vele  personeel  van  de VvE Wimbledon

eigenlijk mee bezig? En wie heeft dit eigenlijk zo gewild? Ben ik in een bejaardentehuis beland? De

ballotagecommissie  heeft  mij  toch  gescreend  op  zelfstandig  kunnen  wonen?  Is  er  een  echte

discussie mogelijk over de zinvolheid of zinloosheid van het op de loonlijst hebben van een 24/7

bemensing van de receptie door dag- en nachtwachten?”

Diezelfde argeloze nieuwkomer die zich niet heeft laten afbluffen door een halsstarrig bestuur dat

maar blijft beweren dat “het een gevoelige kwestie is en dat je daarin maar niet moet gaan roeren”

gaat zoeken naar verklarende informatie. Verontruste bewoners vonden elkaar in een actie richting

de gemeente Amstelveen. Na de eerste contacten heeft de Stichting op aanraden van de ambtenaren

van de afdeling Vergunningen en Handhaving een formeel verzoek ingediend tot handhaving van de

gebruiksvergunning. Wij veronderstelden dat die vergunning er zou moeten zijn.

Tijdens de gesprekken met de gemeente Amstelveen in het voorjaar van 2015 hebben we het dossier

Wimbledon in  het  gemeentelijke  dossier  ingezien  en  kopieën  van de  belangrijkste  documenten

meegekregen. Wij en trouwens ook de ambtenaren vielen van de ene verbazing in de andere. We

spraken af dat we de procedure van behandeling van ons verzoek tijdelijk zouden  opschorten tot

het  moment  dat  bij  de  VvE Wimbledon een  modern  denkend  en  coöperatief  bestuur  zou  zijn

aangetreden. Succesvolle veranderingsprocessen beginnen immers altijd in de bestuurskamer.

Onze belangrijkste  bevindingen  zijn  onderstaand  kort  samengevat.  Voor  meer informatie  wordt

verwezen naar het rapport van het adviesbureau (Strukton) WorkSpere te Amsterdam d.d. 6-7-2007

en het daarop gevolgde akkoord d.d. 16-7-2007 van de gemeente Amstelveen, onder voorwaarden.

Deze documenten zijn bij deze notie gevoegd.

1. Vanaf het begin af aan zijn de galerijen aan de noordkant van het gebouw dicht geweest. Die

algemene ruimtes hebben dus nooit direct in verbinding gestaan met de buitenlucht. Dat

blijkt uit de tekeningen van de bouwaanvraag uit 1972. Die ontdekking deed ook bij de

ambtenaren de wenkbrauwen fronzen. Hoe zit het dan met de destijds uitgevoerde controles

door bouw- en woningtoezicht inzake de brandveiligheid? De aangrenzende wanden van de

appartementen dienen bij een dichte galerij aan strengere eisen te voldoen wat betreft de

brandwerendheid. Die is vanaf aanvang te gering geweest. 

2. Op 19-3-2007 is  door de brandweer van de gemeente Amstelveen een brandveiligheids-

inspectie uitgevoerd. De dwingende reden daartoe is nog onduidelijk gebleven. Geconsta-

teerd werd dat  het  flatgebouw Wimbledon nogal wat gebreken vertoont.  Een aanpassing

werd verlangd naar het niveau van het bouwbesluit 2003. Dat betekende het verbouwen van

de aangrenzende wanden van de appartementen aan de galerijen.  Het  toenmalig bestuur
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protesteerde  niet  tegen  deze  gang  van  zaken,  maar  kwam  met  een  “gelijkwaardige

oplossing”,  een  alternatief  plan  bestaande  uit  een  aantal  installatietechnische  en

organisatorische maatregelen. Het organisatorische onderdeel van het alternatief is voor deze

notitie het ‘pièce de résistance’, namelijk 24/7 bezetting van de receptie door goed opgeleide

dag- en nachtwachten. Deze maatregel is dus door de VvE Wimbledon zélf voorgesteld en

niet verordonneerd door de gemeente Amstelveen. Dit werd nadrukkelijk bevestigd door de

ambtenaren die we interviewden.

3. Is  de situatie zoals voorgespiegeld in het alternatieve plan ingetreden? Op het onderdeel

organisatie  is  ons  antwoord:  “Nee”.  Het  hele  systeem van brandveiligheid  is  kwetsbaar

omdat het personeel het overeengekomen protocol niet uitvoert. Het personeel is druk met

dienstverlening op het gebied van sociale en medisch zorg. Ook daar zijn ze overigens niet

voor gekwalificeerd.

4. In haar pakket voorwaarden om akkoord te gaan met het alternatieve plan heeft de gemeente

Amstelveen de eis gesteld dat een particuliere alarmcentrale moet worden ingeschakeld. De

VvE heeft in 2007 aan die voorwaarde voldaan door de firma Particulier Alarm Centrale

(PAC) te Zoetermeer in te schakelen. Naar verluidt, is de huidige dienstverlener het bedrijf

G4S te Amsterdam. We zijn er nog niet in geslaagd om de contracten boven water te krijgen.

Onze stellige overtuiging is dat een reorganisatie van de brandveiligheid van het flatgebouw

Wimbledon met goed gebruik van de middelen die het servicepakket van een particuliere

alarmcentrale biedt een betere en goedkopere oplossing kan worden bereikt. Het op locatie

inrichten van een brandveiligheidssysteem met inzet van eigen personeel is een bedenkelijke

suboptimale oplossing. Onze huidige dag- en nachtwachten lopen eigenlijk alleen maar in de

weg van G4S.

5. Onze voorlopige conclusie is dat er een overleg dient te starten met de huidige en eventueel

andere dienstverleners op het terrein van de brandveiligheid. Het hele huidige systeem dient

op  effectiviteit  en  efficiëncy doorgelicht  te  worden.  De  gemeente  Amstelveen  is  bereid

daaraan volop mee te  werken,  met  dien  verstande  dat  zij  vindt  dat  het  vooral  de  eigen

verantwoordelijk is van de VvE Wimbledon om de verandering te bewerkstelligen.

 

6. Door  het  rechttrekken  van  de  verdeling  van  de  servicekosten  conform akte  ontstaat  de

noodzaak tot forse bezuinigingen. Alleen dan kunnen de nadelige effecten voor sommige

eigenaren  worden  gecompenseerd.  De  grootste  kostenposten:  de  reservering  groot

onderhoud en de personeelskosten, worden uiteraard als eersten onder de loep gelegd. Een

goed doordacht nieuw MJOP zal de overdreven ambities van vorige besturen bijstellen. Het

personeelsbudget is de andere bezuinigingsmogelijkheid. Het moet afgelopen zijn met die

eigen dag- nachtwachten en ze ook nog eens voor andere werkzaamheden inzetten, omdat

“ze toch niets anders te doen hebben”. Dit soort lui en luxe gedrag pikken goed voorgelichte

eigenaren niet meer.

 Leo Lampe

De Stichting Belangenbehartiging verontruste eigenaren Wimbledon Amstelveen is ingeschreven bij de KvK onder

nummer 62023519. Het secretariaat is gevestigd op Wimbledonpark 23, 1185 XK AMSTELVEEN. 
























