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Introductie

die wij verkopen om het gebouw te realiseren en om dit project
help je ons om de toekomst van deze vrijplaats vrij te kopen.
nog eens rente voor terug!
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Idealen met een toekomst
De grondleggers van dit project woonden en werkten in de voormalige
cipierswoningen van de Bijlmerbajes, ook wel bekend als Bajesdorp. Na jarenlange
onderhandelingen zijn wij erin geslaagd om de grond van hun oude vrijplaats deels
te reserveren voor een woonwerkgemeenschap met een solidair karakter en een
sociale toekomstvisie. Door deze met een solide achterban aan te kopen en onder
zogenaamde ‘vrije markt’.

Gastvrij

Duurzaam

Creatief en divers

Permanent
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Gemeenschappelijke activiteiten

, een
2011 jaarlijks wordt gehouden en op
800 vrijwilligers en bezoekers uit heel
Amsterdam kan rekenen.
Onze wekelijkse
waar
we een gezonde en goedkope

Het wekelijkse
, gestart
in samenwerking met een
asielzoekerscentrum en vrijwiliggers
uit de buurt.
Sportevenementen, zoals de
wielerwedstrijd
met
50 deelnemers en 200 bezoekers.

mensen uit de buurt.
, waarbij we
losjes volgens de
principes van permacultuur verzorgd
en gebruikt door een cultureel
diverse club vrijwilligers, waaronder
vele buurtbewoners.

verschillende disciplines.

in de
Bajestuis, dat in 2017 de jury- en
publieksprijs won in een wedstrijd
van De Gezonde Stad.
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stap voor stap

In juni 2019 is het sociale en culturele
buurthuis van Bajesdorp, De Muiterij,
verhuisd van een cipierswoning naar de voormalige
directeurswoning van de Bijlmerbajes. Het is op
deze plek waar ons nieuwe gebouw komt te staan.

directeurswoning en het spoor. Deze grond hoort ook
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In november 2019 wierp ons jarenlange
gemeenteraad van Amsterdam stemde in
met ons voorstel om de grond voor onze
kavel te kopen van projectontwikkelaar

overeenkomst tussen Bajesdorp, Bajes

krijgen.
We hebben een nieuwe vereniging opgericht waar
de Gebruikersvereniging Het Nieuwe Bajesdorp.
Samen met vereniging VrijCoop zijn we bezig de
Vastgoedvereniging Het Nieuwe Bajesdorp op te
richten, die eigenaar zal worden van het pand (zie
).
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Samen met ons architectenteam zijn
we begonnen aan het voorlopige
ontwerp van het gebouw. Op dit
moment werken we verder aan

Als we het ontwerp klaar hebben,
vragen we de omgevingsvergunning
aan. De procedure hiervoor kan
tot 26 weken in beslag nemen. In

waarbij we steeds de teksten en
tabellen voor de hypotheekaanvraag

opgesteld; de eigendomsoverdracht
van de grond van projectontwikkelaar

van de gemeente Amsterdam

Amsterdam wordt verder
voorbereid; en we beginnen met
de de bouwvoorbereiding door de
architect.

Verder onderzoeken we nog welke
duurzaamheidssubsidies
we kunnen aanvragen. De
hebben voordat we de volgende

Voor het betalen van de leges
voor de de omgevingsvergunning
hebben we voor het eerst geld

vergunningsaanvraag en de bouw.
aankoop van de grond betalen wij

investering; dit is de ledeninleg.
Hiermee betalen we de kosten voor
het voorlopige ontwerp en het

zijn er notariskosten en kosten voor
juridisch advies. Dit betalen we ook

Uit de opbrengst van de
moeten immers betaald worden.
de resterende kosten voor het
voor de bouwvoorbereiding door
de architect en de kosten voor de
omgevingsvergunning.
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Als de omgevingsvergunning
is toegekend, wordt de bouw
aanbesteed en gaat de sloop van de
directeurswoning van start. Daarna
wordt de grond bouwrijp gemaakt
en gaat de overdracht van de kavel

Het gebouw wordt casco opgeleverd.
Daarna kunnen we het pand
De bewoners en gebruikers gaan dan

jaar daarna kunnen we beginnen
plaatsvinden. Vervolgens wordt
gemeente en ons getekend.
Nu kan de bouw beginnen! In deze
en tegenvallers zijn. Natuurlijk vieren
van de hypotheek van de bank binnen we de opening van het gebouw
en hebben we het volledige bedrag
uitnodigen!
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Een levend gebouw

Met vier verdiepingen gaan we
in totaal 20 meter de hoogte in.
De begane grond is gewijd aan de

voor kunst en ateliers voor
kunstenaars. De drie verdiepingen
erboven bestaan elk uit een aantal
ateliers en een aantal woningen.
een gezamenlijke ruimte en een
gedeeld balkon. In totaal komen
er ongeveer 10 werkplekken en
woningen is groter en bedoeld voor
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meerpersoonshuishoudens. Aan
twee zijden van het gebouw komen
moestuinen en een voedselbos. De
energievoorziening is volledig groen

Architecten leidt het driekoppige

project betrokken. Hij maakte het
en de gemeente overtuigde om met
hij onze soms wat wilde ideeën aan,
nuchter kijkt hij naar wat juridisch

Yuri Werner is een tegendraadse
architect en shiatsu-therapeut. Haar
DIY-mentaliteit sluit goed aan bij de
Ons gebouw wordt een collage,
veel ervaring met bouwprojecten
Het wordt duurzaam gebouwd en
tegelijk zo betaalbaar mogelijk. We
houden het daarom simpel. Het
gebouw wordt casco opgeleverd.
Alle woningen en werkplekken zullen
van binnen door de bewoners en
Ieder bouwt op zijn eigen manier,
waardoor het gebouw steeds meer
kleur en karakter krijgt. Door de jaren
heen zal de Bajesdorpgemeenschap
nieuwe ideeën blijven projecteren op
het gebouw. Het wordt een levend

Als bonus is ze ijzersterk in het
navigeren van regelgeving.
Rogier Rouwet is architect en

bouwmethoden en materialen.
en samen bouwen vanuit een
gemeenschap. Hij begeleidt ons in
mogelijk gebouw.

waaraan bewoners en gebruikers
blijven toevoegen.
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COLLECTIEF EIGENDOM

Het nieuwe pand wordt eigendom van de

Het Nieuwe Bajesdorp
Alle bewoners en vaste gebruikers
zijn lid van deze vereniging.
Deze vereniging huurt en beheert
het hele pand van de
Vastgoedvereniging.
De bewoners en gebruikers huren
van de Gebruikersvereniging.

ondersteunt nieuwe en bestaande
panden die vrijgekocht worden van
de zogenaamde ‘vrije markt’. Samen
vormen de in VrijCoop verenigde
panden een sterk en solidair netwerk.
De gebouwen komen in het eigendom
van een vastgoedvereniging, waarvan
VrijCoop een van de twee leden
is. De dagelijkse gang van zaken
wordt bepaald en uitgevoerd door
Structuurbesluiten zoals verkoop
kunnen echter door VrijCoop
geblokkeerd worden. Op deze manier
zet Bajesdorp samen met VrijCoop
onze gedeelde idealen van sociaal en
solidair wonen ook voor de toekomst
juridisch vast.
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worden door een kascommissie en daarna ter goedkeuring worden
voorgelegd aan de Algemene Ledenvergadering. De kascommissie van de
Vastgoedvereniging bestaat uit leden van zowel de Gebruikersvereniging als
Gebruikersvereniging en VrijCoop.
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FINANCIERINGSPLAN
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veelsoortige financiering

Wij maken gebruik van vier, mogelijk
Het grootste gedeelte van de som
zal een hypothecaire lening worden
van een bank. We zijn op dit moment
in gesprek met de Rabobank en de
Duitse GLS Bank.
vermogen in, door middel van de
ledeninleg.
een leenovereenkomst aangaan.
We maken gebruik van de
broedplaatssubsidie van de
gemeente Amsterdam; het wordt
Deze subsidie is toegezegd. We zijn
daarnaast op zoek naar aanvullende
subsidies voor duurzaamheid.

Voor het laatste stuk, 575.000

Je krijgt dat met rente weer terug.
Deze laagige vorm van investeren in
idealen heet crowd
.
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Vragen en antwoorden
Hoe hebben jullie deze percentages
schuldbewijs voor een lening. Als

ontvang je van ons een jaarlijkse
vergoeding in de vorm van rente.
verstreken, betalen we het nominale
bedrag van de lening volledig terug.

Wij hebben de rentepercentages
gebaseerd op de standaard
spaardeposito bij verschillende
Ook hebben we ze getoetst aan
de percentages die vergelijkbare
projecten hanteren, zoals het
project.

Wat zijn de waardes van de

250 euro. Maar het is natuurlijk
kopen, als je een groter bedrag wilt
investeren.

wilt laten meeloten hiervoor. Dus
jaar wordt uiterlijk 5 jaar na aankoop

tot 10 jaar na aankoop, etc. Als alle

De rente wordt in januari van
het volgende jaar vergoed. Als
kiezen om de jaarlijkse rente aan de
vereniging te schenken.
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daar gaan we niet vanuit. Als je
gekocht en toch eerder je geld
weer terug wilt krijgen, dan kan je
anders.

wilt verkopen, bied je deze eerst aan
bewoners en gebruikers van het
niet van je over willen kopen, dan
kun je deze aan anderen aanbieden.
Als je een koper hebt gevonden,
neem je met ons contact op om de

we de kosten van het voorlopig

van de nieuwe eigenaar.

door de Vastgoedvereniging Het
Nieuwe Bajesdorp, deze wordt in
oktober opgericht.

aangevraagde omgevingsvergunning.
Omdat we de leges hiervoor
ook moeten betalen in het geval
dat deze niet wordt toegekend
- meestal slechts gedeeltelijk loop je hier een risico op verlies.
Mocht de omgevingsvergunning

opzichte van de leningen die door

kan het project niet door gaan.
Op dat moment betalen we de

buiten de prospectusplicht en
het toezicht van de Autoriteit
Financiële Markten, volgens de
Vrijstellingsregeling Wet op het

bedrag terug dat na betalen van de
gemaakte kosten over is. Als alle
zijn, is je verlies in dat geval max.
10% van de waarde. Als nog niet
dat verlies hoger zijn. Dit risico
we al jaren met de gemeente in
omgevingsvergunning pas wordt
al eens door de gemeente getoetst is.
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De overdracht van de grond
gaat alleen plaatsvinden
onder de voorwaarde dat de
omgevingsvergunning wel is

Als het gebouw is opgeleverd
bestaat het risico dat er te weinig
huuropbrengsten zullen zijn om

project door de bank is toegezegd.

door de vereniging in haar geheel
aansprakelijk te maken voor de

niet kan worden voldaan, dan kan
het project niet doorgaan. Dan

moment gemaakte kosten. Dit risico
in gesprek zijn met een bank die dit
onder vergelijkbare voorwaarden,

te leggen. Ook reserveren we in onze

huurderving. Bovendien is het uiterst
onwaarschijnlijk dat er te weinig vraag
zou bestaan naar de betaalbare woonen werkruimte die wij in Amsterdam
gaan realiseren.

worden van het complex door brand
risico op kostenoverschrijding door
vereniging een opstalverzekering
onvoorziene tegenvallers. We nemen
maatregelen om dit risico zo veel
verplicht om te doen, als gevolg van de
mogelijk te beperken. Voor het
hypotheekovereenkomst met de bank.
geholpen door een ervaren architect.
Ook zullen we met de aannemer zo

bovendien uit van 10% onvoorziene
kosten.
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Pas als de gemeente een
uitspraak over de aangevraagde

gaan, eerst de hypotheek wordt

zullen we ook geld dat we middels
gaan uitgeven. We doen dit niet als
de bank op dat moment nog geen

je meer risico dan de bank en externe

andere projecten dat op dit moment
zal zijn, in verband met alle puntjes
die op de i moeten worden gezet bij
zo’n hypotheekovereenkomst.
Wel kan de bank zijn vertrouwen
uitspreken en we gaan dus alleen
verder als we dat zwart op wit
hebben.
VrijCoop kijkt ook mee met ons
project. Grote wijzigingen in de

waarde van het pand vast te stellen.
Het is een belangrijke stap in het
van het pand en de haalbaarheid van
uitgevoerd door de bank, die ons

goedkeuren. Op het moment dat we
Het maximumbedrag is 100.000 euro.
op dat moment hebben.
van de prospectusplicht in de Wet op

In Box 3, onder beleggingen.
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Kan ik op een andere manier het

zowel natuurlijke personen

via NL61 RABO 0356 9806 85
t.n.v. Gebruikersver. Het Nieuwe
Bajesdorp.

deelname van een rechtspersoon
contactpersoon.

Ja, deze is op onze website te vinden.

We maken verder graag gebruik
van verschillende vormen van inzet

ons kan helpen. Stuur ons een e-mail
via meedoen@bajesdorp.nl en we
nemen contact met je op.

Hebben we je weten te

Op
geïnteresseerde.
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kan je je

Je kunt ons mailen via het
voor alle vragen rondom de

Voor andere vragen zijn we

Voor onze crowdlendingcampagne

We houden je ook graag op de
en
via

kan je een kijkje nemen op
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