
Rapportage Huurdersbelangen Zeewolde: 4e  kwartaal 2018. 

Bestuurszaken 
Het bestuur komt regulier maandelijks bij elkaar om de lopende zaken te bespreken en heeft 
daarnaast diverse keren kort overleg over onderwerpen die op korte termijn aandacht vragen.  
In het 4de kwartaal waren er 3 vergaderingen. 
Onder andere is hierin aandacht besteed om hoe de achterban op een betere manier te kunnen 
bereiken. Naast onze website kan dat al via de facebookpagina. Ook wordt er gedacht aan de 
mogelijkheid van een korte enquête, met prijsvraag, te sturen aan alle huurders. 
 
HBZ heeft een donatie gedaan voor het plaatsen van een AED (Automatische Externe Defibrillator) in 
Zeewolde via het project BuurtAED. 
 

Overleg Woonpalet                                                                                                                                            
Met Woonpalet is er in deze periode 1 vergaderd, gesprekspunten onder meer: 

 Nieuwbouw 

 Duurzaamheid stand van zaken 

 Strategisch Voorraadbeleid 
 Concept Ondernemingsplan 

 
Voor wat betreft het laatste was er bij Woonpalet een bijeenkomst met daarna discussie in groepjes. 
HBZ vindt hierin de volgende punten van belang: betaalbaarheid, beschikbaarheid, toegankelijkheid, 
energietransitie en wonen met zorg. Deze punten zijn ook aan de orde geweest en zullen worden 
opgenomen in het ondernemingsplan.  
Hierin kunnen de bewonerscommissies van belang zijn. Deze staan dichter bij de huurders dan HBZ. 
Wij streven er naar om met  deze bewonerscommissies een gezamenlijk overleg te organiseren.  
 
HBZ heeft samen met Woonpalet en gemeente Zeewolde overleg gehad over de prestatieafspraken, 
en op 29 november zijn deze officieel ondertekend. 
 
Tenslotte heeft HBZ overleg gehad met Woonpalet over de begroting  van HBZ over 2019. Woonpalet 
is hiermee akkoord gegaan. 
 

Woonbond 
De provinciale vergadering daarvan is door ons bezocht, behandelde onderwerpen: 

 Sociaal huurakkoord 
 Woningmarktvisie 

 Speerpunten verkiezingen Provinciale Staten 

 
Een bestuurslid is bij de themabijeenkomst ‘Wonen met Zorg’ geweest. Behandeld werd hoe 

dit goed te verwoorden in de prestatieafspraken.  
 
Door een bestuurslid is de cursus ‘Effectief vergaderen’ gevolgd.  
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