
Rapportage Huurdersbelangen Zeewolde: 1ste  kwartaal 2018.  

Huurders Woonpalet Zeewolde.                                                                                                                        
Op de Jaarvergadering  van 2017 kwam de vraag naar voren: wat doet Huurdersbelang allemaal voor 
ons? Wij zijn als bestuur en vrijwilligers druk bezig met allerlei zaken die belangrijk zijn voor 
huurders, maar brengen dit blijkbaar onvoldoende naar voren. Daarom hebben wij als bestuursleden 
afgesproken om dit jaar een kwartaalrapportage op te stellen van onze werkzaamheden. Om 
zodoende u op de hoogte te stellen. Er kwamendrie hoofdpunten aan de orde:                                                                                                              

 De Bestuurszaken van Huurders Belang Zeewolde.                                                                                                   

 Onze contacten en overleg met Woonpalet                                                                                                     

 Ons overleg met de koepelorganisatie Woonbond waarvan we lid zijn.  

Bestuurszaken.                                                                                                                                                      
Het bestuur komt maandelijks bij elkaar om de lopende zaken te bespreken.                                               
Dit 1e kwartaal is in totaal 3 keer gebeurd. Wij kijken uit naar onze komende jaarvergadering, te 
houden op 18 april, waar u als huurder van Woonpalet van harte welkom bent. 
Verder willen wij de banden met huurdersverenigingen in onze woningmarktregio (Noord Veluwe) 
aanhalen door volgend kwartaal een gezamenlijke werkbrunch te organiseren. 
Een van ons heeft de inspiratie- & netwerkavond bijgewoond, die speciaal is bedoeld voor 
maatschappelijke organisaties en (sport)verenigingen in Zeewolde. 
Wij hebben nog steeds een nieuwe webmaster nodig.  Mocht u zich geroepen voelen dan horen wij 
het graag. 
 
Overleg Woonpalet.                                                                                                                                             

Vier keer per jaar heeft HBZ overleg met Woonpalet over allerlei onderwerpen die huurders aangaan 

en waar wij advies op kunnen geven. Dit 1ste kwartaal is met name het huurbeleid voor dit jaar 

(huurverhogingsronde 2018) ter sprake gekomen en hebben wij ook advies gegeven. Op de komende 

bovengenoemde jaarvergadering zal door Woonpalet worden toegelicht. 

Woonbond.                                                                                                                                                                                                                                                      
Huurders Belangen Zeewolde is lid van de Woonbond en bezoekt regelmatig de provinciale 
vergaderingen van de Woonbond en bezoekt diverse symposia en cursussen van de Woonbond. Door 
ons worden tegenwoordig de provinciale vergaderingen in de regio Utrecht bijgewoond, voorheen 
waren dat de vergaderingen in de regio Flevoland. De laatste provinciale vergadering was op 6 maart 
en is door onze voorzitter bijgewoond, met diverse onderwerpen waaronder: 
• Prestatieafspraken 
• Huurbeleid 2018                                                                                                                                            
 
Netwerkbijeenkomst Woonbond: Voorzitters-Secretarissen-Penningmeesters, 14 februari. 
Voor elke bovengenoemde bestuursfunctie was er een aparte sessie. Hier werd  met bestuursleden 
van verschillende huurdersverenigingen van gedachten gewisseld, eerst twee-aan-twee, daarna 
klassikaal. Gewezen werd op de mogelijkheden van de nieuwe media. Hierop  hebben wij als bestuur  
een app-groep in het leven geroepen om elkaar nog sneller te kunnen informeren.  
 
Energiecafe Woonbond, 16 februari. 
Deze is door een aantal van onze bestuursleden bezocht. Uiterlijk in 2050 moeten alle woningen in 
Nederland CO2-neutraal zijn. Een enorme opgave voor de de huurders, corporaties en de gemeente. 
Zaak is om met de verschillende partijen in gesprek te blijven. Dit kan bijvoorbeeld door een debat te 
organiseren waar de huurders met verschillende partijen in discussie kunnen gaan. 
Blijf hierbij ook aandacht houden voor de betaalbaarheid van de woningen. 
 
Bestuur Huurders belangen Zeewolde. 



 

 


