
 

Verslag overleg Bewonerscommissies  
 
Datum :  16-11-2016 
Tijd :   14.00 – 16.00 
Locatie :  Kantoor Woonpalet 
 
Aanwezig:  
Bewonerscommissies Oudaen, Kruidenborg, Parkzicht 2 personen, Carre 2 personen 
HBZ: Jan, Joyce, Peter, Maureen, Ineke, Ben 
Notulist:  Ben Meijer  
**************************************************************************************** 
Na de opening geeft Jan Zwaan het woord aan de directeur van WP: Wiepke van Erp 
Taalman Kip, die aangeeft blij te zijn met deze gezamenlijke bijeenkomst van 
bewonerscommissies. 
Daarna wordt begonnen met een voorstelrondje van de bewonerscommissies en het 
bestuur van HBZ. Jan licht het doel van deze bijeenkomst toe. 
Vier commissies zijn aanwezig, de rest heeft afgezegd. Reden: onbekend of geen 
interesse. Eén bewonerscommissie is door omstandigheden niet uitgenodigd, wat jammer 
is. 
 
De bewonerscommissies hebben nu geen onderling contact. Volgens Peter kan onderling 
contact wel nuttig zijn, bijvoorbeeld gezamenlijk fietsenrekken aanschaffen. 
 
Het huidige participatiereglement is van 2010. Sinds die tijd zijn er kleine wijzigingen 
gedaan. Het reglement is aan wettelijke bepalingen gebonden en niet zomaar op eigen 
initiatief te wijzigen. Het participatie regelement wordt niet veranderd in overleg met de 
bewonerscommissies. 
HBZ heeft hier geen rol in. 
 
Oudaen 
Sterke punten: 
De bewonerscommissie stelt zich toegankelijk op. Er wordt direct met nieuwe bewoners 
kennis gemaakt en worden geïnformeerd. Dit gaat via een bewonersblaadje. 
 
Zwakke punten: 
Er is een grote doorstroming in de appartementen, nieuwe bewoners hebben niet altijd 
interesse in contact. Sommige huurders wonen er begeleid, waardoor er soms politie voor 
de deur staat, dat geeft soms overlast (en rommel) in het appartement. 
Mentaliteit van sommige bewoners: bijvoorbeeld parkeren van fiets of auto direct voor de 
ingang, waardoor voor anderen de toegang wordt geblokkeerd. 
 
Kruidenborg 
Sterke punten: 
Men gaat goed met elkaar om, geen rommel in de gangen. 
 
Zwakke punten: 
Geen 
 
 



Er zijn 2 bewonersgroepen: 
Groep 1: ongeveer 2/3 van de bewoners. Deze kunnen gebruik maken van de 
gezamenlijke ruimte, de kosten hiervoor worden in de huur verrekend. 
Het bestuur (voorzitter/secretaris) wonen niet in het complex. 
Groep 2: ongeveer 1/3 van de bewoners, die hier geen gebruik van maakt. Aanwezige is 
lid van deze bewonersgroep. 
Er worden voorzichtige stappen gezet voor samenwerking van de commissies. 
 
Peter legt de ontstane situatie uit: 
Oorspronkelijk konden alleen woningen betrokken worden inclusief de huur voor de 
gemeenschapsruimte. Gevolg was dat appartementen leeg kwamen te staan, en is door 
WP de mogelijkheid geboden om een appartement te huren, ook als men geen lid van de 
woongroep werd. 
 
Ineke wil graag de ontwikkeling volgen bij de Kruidenborg vanwege de 2 ontstane 
groepen. 
Ze vraagt aan Theo Hodes om huurdersbelangen via de mail op de hoogte te houden. 
 
Carre 
Er wordt een contributie van € 10 per jaar geheven 
Sterke punten: 
Men informeert de bewoners met een ledenvergadering. En met de notulen van het 
overleg van de bewonerscommissie met Wim Reitsma. 
Er voor elkaar zijn, elkaar helpen 
 
Zwakke punten. 
Hoewel het een 55+ complex is, zijn er ook 55- bewoners, deze sluiten zich minder snel 
aan, werken ook nog vaak, soms buitenlanders waarmee minder contact is. 
Volgens Jan Zwaan wordt bij gelabelde woningen, deze eerst aan de doelgroep 
aangeboden, bij geen interesse hiervan aan anderen. 
 
Men heeft Woonpalet gevraagd om een AED in de hal, maar Woonpalet ziet dit niet als 
hun prioriteit. 
Dit zou trouwens ook een punt zijn om als bewonerscommissies hiervoor Woonpalet 
gezamenlijk te benaderen.  
Evacuatie-kar (om tijdens calamiteit iemand die de trap niet kan gebruiken, van de 
verdieping naar beneden te krijgen) Deze is wel aanwezig, maar niemand van de 
bewoners weet hoe deze werkt. 
 
Parkzicht 
Complex met 15 appartementen, 55+ 
Sterke punten 
Men stelt zich direct voor aan nieuwe bewoners. Er is geen informatieblaadje, 
mededelingen worden in de hal opgehangen. 
Vroeger was er een geldpotje, en betaalde iedereen € 12,50 per jaar. Als er tegenwoordig 
wat moet worden gedaan, bijvoorbeeld bloemetje bij een ziekenhuisopname voor een  
bewoner, wordt er langs de deur gegaan, iedereen werkt mee. 
Er was voorheen een bewonerscommissie, die is uit elkaar gevallen en weer een nieuwe 
bewonerscommissie opgericht. 
 
Zwakke punten 
Zijn er niet. 
 
 
 



Woningen worden alleen digitaal aangeboden. Voor ouderen wordt dit als een nadeel 
gezien, omdat die niet altijd beschikken over computer en internet. Volgens Jan Zwaan is 
dat maar betrekkelijk omdat hiervoor vaak kinderen of bekenden ingezet kunnen worden. 
 
Bijdrage Woonpalet 
Bedrag per jaar: € 125 – 150 per jaar of directe ondersteuning (bijvoorbeeld door daar 
zaken te kunnen laten kopiëren). 
Oudaen: Kunnen onkosten declareren bij Woonpalet 
Carre: de leden krijgen een financiële verantwoording. 
Geen actie HBZ voor overleg WP op dit punt. 
 
Belang brandmelders in woningen. Behalve veiligheid bewoners is het voor de verhuurder, 
in verband met minder vervolgschade, ook interessant. 
 
Een volgende jaarlijkse bijeenkomst tussen de bewonerscommissie zal onderling door de  
commissies zelf geregeld worden. Dhr. Wijtman van Oudaen neemt het initiatief hiervoor. 
Huurdersbelangen bemoeit zich daar niet mee. 
Wel geeft Jan aan dat de uitnodiging via Woonpalet verstuurd kan worden .Waarschijnlijk 
stelt Woonpalet hun hiervoor vergaderruimte, thee/koffie etc. ter beschikking. 
 
 


