
Rapportage Huurdersbelangen Zeewolde: 3de  kwartaal 2017 
 
Huurders Woonpalet Zeewolde. 
 
Op de  Algemene Ledenvergadering van dit jaar kwam de vraag naar voren: wat doet Huurdersbelang 
allemaal voor ons? En deze vraag zette ons aan het denken. Wij zijn als bestuur en vrijwilligers druk  
bezig met allerlei zaken die belangrijk zijn voor huurders maar brengen dit dus onvoldoende naar 
voren. Daarom hebben we afgesproken om dit jaar een kwartaal rapportage op te stellen van onze 
werkzaamheden. Hierbij komen drie hoofpunten 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 3de kwartaal is dit 2 
keer gebeurd, waarbij rekening gehouden moet worden dat de zomerstop in deze periode valt. 
De vraag naar een nieuwe webmaster staat nog steeds. Dus als u van mening bent dat  dit iets voor u 
kan zijn, meld het dan. Men hoeft perse geen bestuurslid te worden, maar het mag wel. 
 
Overleg Woonpalet. 
Vier keer per jaar heeft HBZ overleg met Woonpalet over allerlei onderwerpen die huurders aangaan 
en waar wij advies op kunnen geven. Hiernaast zijn wij ook aanwezig geweest bij de promotie 
bijeenkomsten voor de opzet van Zeewolde Zon: Plaatsing van Zonnepanelen op de daken van 
appartementen van Woonpalet voor energie bezuiniging. Daarvoor is een aparte coöperatie 
opgericht waarvan de geïnteresseerde huurders lid kunnen worden. Als er voldoende huurders 
meedoen kan dit een besparing in energie kosten geven van ongeveer € 60,- per jaar. 
Onder andere is er overleg met Woonpalet geweest met betrekking tot het plaatsen van 
zonnepanelen op de te bouwen 35 woningen aan de Graanzolder. De kosten hiervan worden als 
servicekosten (per jaar € 211) aan de huurder doorberekend, maar levert de huurder een 
energiebesparing van € 420 - € 520 op. 
Informatiebijeenkomsten van Woonpalet voor huurders, bijvoorbeeld ‘Beter een goede buur dan een 
verre vriend’, werden mede door enkele bestuursleden van HBZ bijgewoond. 
 
Woonbond. 
Huurders Belangen Zeewolde is lid van de Woonbond en bezoekt regelmatig de provinciale 
vergaderingen van de Woonbond en bezoekt diverse bijeenkomsten 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 voelden ons niet erg thuis bij deze bijeenkomsten die 
vooral gingen over Almere en de Randstedelijke problemen.  Dat gevoel leefde ook bij veel andere 
huurdersverenigingen  uit de provincie. Daarbij speelt ook een rol dat de gemeente zich aangesloten 
heeft bij de woningmarkt regio NW Veluwe, Amersfoort en Zeewolde. Almere en Lelystad sluiten aan 
bij Amsterdam en de rest bij de regio Zwolle. Wij hebben dan ook besloten ons voorlopig aan te 
sluiten bij de provincie Utrecht, op termijn de banden met huurdersverenigingen uit die regio aan te 
halen en af te wachten wanneer de Woonbond over gaat op woningmarktregio vergaderingen. 
Op 23 september heeft het bestuur van HBZ de landelijke ledendag van de Woonbond bezocht. 
Naast een algemeen gedeelte heeft het bestuur er een aantal themasessies bijgewoond: 

 Wonen en zorg 

 Zeggenschap voor huurders 

 Jongeren en huurderswerk 
 
Bestuur Huurders belangen Zeewolde. 


