
Rapportage Huurdersbelangen Zeewolde: 4e kwartaal 2017.  

Huurders Woonpalet Zeewolde.                                                                                                                        

Op de Algemene Ledenvergadering 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 komen drie 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 4e kwartaal is in totaal 3 keer gebeurd. Wij hebben nog steeds een nieuwe webmaster nodig.           

Mocht u zich geroepen voelen dan horen wij het graag. In het Kader professionalisering bestuur zijn   

2 van onze bestuursleden naar een driedaagse cursus geweest. Belangrijke hoofdpunten waren:                           

 Speelveld en actualiteit in de volkshuisvesting                                                                                                                                                                 

 Toegankelijk en goed bereikbaar zijn voor de huurders                                                                                                                                                                 

 Huurbeleid en puntenstelsel                                                                                                                                           

 Lagere huren door passend toewijzen 

Overleg Woonpalet.                                                                                                                                             

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

en waar wij advies op kunnen geven. Ook dit jaar is het streven om geen huisuitzetting te hebben.   

Om dit doel te bereiken is er daarvoor een convenant getekend met de gemeente, MDF en GGD.  

Met de MDF zijn er afspraken gemaakt om op tijd in te grijpen als de schulden te hoog worden.      

Om de kans van slagen te vergroten wordt er een budgetcoach ingezet. In 2017 zijn wij gestart met 

wijkspreekuur in de Oude Bieb met de gemeente en politie, heeft u vragen voor één van deze 

organisaties schroom niet en komt gerust binnen en stel u vraag. In 2018 starten wij met een pilot 

duurzaamheid. Vervanging van de cv-ketel en mechanische ventilatie. Woningen krijgen 

zonnepanelen gecombineerd met een zonneboiler, co2 vraag gestuurde ventilatie box en een hoog 

rendement cv-ketel. Op maandag 20 november is er gestart met 35 huurwoningen te bouwen in de 

Polderwijk nabij de nieuwe supermarkt, volgens planning worden de woningen in de zomer 2018 

opgeleverd. Alle woningen zijn inmiddels verhuurd. 

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.       

Er is binnen het bestuur discussie geweest over de gang van zaken binnen de provinciale 

vergaderingen van de regio Flevoland. Wij hebben besloten om voorlopig ons aan te sluiten bij de 

provincie Utrecht. Op 7 november was er een provinciale vergadering georganiseerd waar onze 

voorzitter de vergadering heeft bijgewoond. Het was een interessante bijeenkomst met diverse 

onderwerpen:                                                                                                                                                                                           

 Nieuw regeerakkoord                                                                                                                                                                 

 Inzet gemeenteraadsverkiezingen                                                                                                                                           

 Routekaart energieneutraal  

Bestuur Huurders belangen Zeewolde. 


