
Rapportage Huurdersbelangen Zeewolde vierde kwartaal 2019. 
 
Het HBZ-bestuur heeft in deze laatste 3 maanden van het jaar tijdens de regulieren bijeenkomsten de 
volgende zaken besproken: 

- Bijeenkomst collega huurdersverenigingen in de omtrek van Zeewolde is geslaagd. Er werd 
aangegeven dat dit voor herhaling vatbaar is (1x per jaar) 

- Er is toegezegd door een werkteam van HBZ, samen met de Woonbond een meeting te 
organiseren voor huurdersbelangen verenigingen Flevoland. Het werkteam is hier voortvarend 
mee aan de slag gegaan. 

- Er is spraken van samenvoeging WKA en Woonbond, dit is naar verwachting van HBZ-bestuur. 

- Er is overleg geweest tussen WP,HBZ en de Gemeente Zeewolde betreffende prestatieafspraken. 

- Er is een concept gemaakt betreffende “prestatieafspraken”, deze wordt naar het ministerie 
verzonden. 

- De nieuwe vergaderdata in 2020 voor het bestuur zijn vastgesteld 

- De nieuwe vergaderdata in 2020 voor HBZ en Woonpalet zijn vastgesteld 

- De bezorgdheid over verwarde personen (GGZ problemen) wordt uitgesproken richting 
Woonpalet en welke ondersteuning kan HBZ hierin betekenen? 

- Aan Woonpalet is gevraagd wanneer de woningen met een C-Label gereed zijn met een B-Label, 
waarom is daar nog achterstand in en wanneer wordt dit opgelost? Afspraak is voor 2020 
gereed. De stookkosten voor de huurder blijven oplopen! 

- Het huurdersfestival in Amersfoort, georganiseerd door de Woonbond, was een succes. 

- HBZ bestuur heeft uitleg gehad over de aanpak van WP betreffende Gasloos wonen en hebben 
een proeflocatie bezocht. 

- De voorzitter van HBZ heeft in de verenigingsraad aangegeven, het niet eens te zijn met de 
bezuinigingen op de regionale bijeenkomsten. 

- Bestuursleden worden gevraagd, om na te denken over cursussen te blijven volgen, om bij te 
blijven met de snelle ontwikkelingen binnen onze tak van sport waar veel veranderd. 

- De organisatie van de PV en excursie voor alle huurdersverenigingen in Flevoland, die 
gezamenlijk door een HBZ-team en de Woonbond georganiseerd zou worden, is door het 
disfunctioneren van een medewerker van de Woonbond gestopt. Ook na de excuses van de 
Woonbond medewerker, heeft het bestuur besloten, om niet meer door te gaan met deze 
organisatie van de PV. 

- Er is nogmaals gekeken door HBZ naar de mogelijkheden om huurdersbelangen te promoten. Er 
wordt gedacht aan bijeenkomsten, foto’s, websites, facebook etc.. 

- De huurders bijenkomst op 26 november 2019 betreffende de enquête was helaas niet naar 
verwachting bezocht, er waren minder mensen dan toegezegd. 

- De winnaar van de verloting is Mevr. Davidse geworden. 

- HBZ bestuur heeft haar jaarlijkse etentje gehouden in Amersfoort als afsluiting v.h. jaar, dit was 
door een ieder goed ontvangen en weer een succes. 

- Het was een enerverend Jaar ! 
 

Overleg Woonpalet. 
1. Woonpalet heeft document “Woonvisie” aangeboden ter informatie en deze is goedgekeurd. 
2. Woonpalet heeft laten weten dat zij niet gecharmeerd is van het zelf aanbrengen van een 

nieuwe keuken en gaat dit niet meer vergoeden. 
3. HBZ en RVC van Woonpalet hebben op 3 december 2019 een goede bijeenkomst gehad en 

informatie uitgewisseld Verder zijn de diverse onderwerpen besproken die voor beide kanten 
interessant zijn. 
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