
Rapportage Huurders Belangen Zeewolde derde kwartaal 2019.  

Het bestuur is dit kwartaal regulier maandelijks bijeen geweest om lopende zaken te bespreken 
welke aan de orde kwamen. De onderwerpen waren o.a. voor bereidingen van een 
netwerkbijeenkomst met huurdersverenigingen uit Flevoland, uitwerking van de enquête over HBZ 
die naar de huurders van Woonpalet gestuurd is. En nog een aantal kleinere onderwerpen die 
regulier besproken moeten worden. Daarnaast is het bestuur nog een aantal keren bijeengeweest in 
de Oude Bieb om kort afspraken te maken die niet kunnen wachten tot een volgende 
bestuursvergadering. Punten waren o.a. Enquête van het ministerie over huur en inkomensgrenzen 
en jaarverslag van Woonpalet en de enquête van HBZ welke de huurders ontvangen hebben. 
Het bestuur is ook aanwezig geweest bij het slaan van de eerste paal van het aardgasvrije complex 
Gizeh en bij de viering van het hoogste punt van het complex Pionier. Een gezamenlijk bouwproject 
van Woonpalet en Woon Stichting Nijkerk, waarbij Woonpalet het beheer zal uitvoeren. 
Een aantal bestuursleden is aanwezig geweest bij de gemeentelijke bijeenkomst over de Toekomst 
van Zeewolde. Op deze bijeenkomst kon men ideeën aanbrengen voor de ontwikkeling van 
Zeewolde. 
In juli heeft de voorzitter een gesprek  gehad met een sociaal raadsman van MDF over het punt dat 
er problemen waren in Zeewolde met de betaalbaarheid van huurders door de hoge huren. Afspraak 
is gemaakt dat wij signalen van MDF doorkrijgen als probleem gevallen zich voordoen over de 
betaalbaarheid van de huren. 
 
Augustus was de vakantiemaand en heeft er geen overleg plaatsgevonden. 
 
Begin september zijn we als bestuur uitgenodigd door de gemeente om aanwezig te zijn bij de 
wijkschouw in de waterbuurt. Alle twee avonden zijn vertegenwoordigers van het bestuur aanwezig 
geweest. 
 
 Overleg Woonpalet. De onderwerpen die met Woonpalet zijn besproken zijn:  

 Stand van zaken nieuwbouw. 

 Duurzaamheid, wat is er afgesproken in verband met de verduurzamingsslag van Gemeente 
en Woonpalet. En de ontwikkelingen rond ZeewoldeZon. 

 Stand van zaken met betrekking tot de Woonvisie waarbij Woonpalet betrokken is. HBZ word 
geïnformeerd door Woonpalet en kan zodoende input geven. 

Woonpalet heeft in samenwerking met andere corporatie overleg gehad met verschillende tweede 
Kamerleden.  Dit om de verhuurdersheffing om te zetten in een investering verplichting voor 
duurzaamheid projecten voor huurwoningen. Om duidelijkheid te geven de eerste twee maanden 
huuropbrengst gaan rechtstreeks naar de Haag wegens de verhuurdersheffing en de ATAD heffing. 
Dus een zware aanslag op de financiën van Woonpalet die beter voor verduurzaming in Zeewolde 
gebruikt kan worden. 
Daarnaast is er nog een paar keer overleg geweest met directeur en medewerkers van Woonpalet 
over lopende zaken, zoals de mogelijkheid van splitsen van grote eensgezinds woningen in twee 
appartementen en vragen over onderhoud tuinen en aanpassingen van de woning bij vertrek. 
Woonbond. 
Wij zijn aanwezig geweest bij een netwerkbijeenkomst Klimaatakkoord van de Woonbond in Utrecht 
en enkele bestuursleden hebben nog cursussen gevolgd van de Woonbond. 
 
Bestuur Huurders Belangen Zeewolde. 


