
 

Verslag overleg Bewonerscommissies  
 
Datum :  26-03-2019 
Tijd :   14.00 – 16.00 
Locatie :  Kantoor Woonpalet 
 
Aanwezig:  
Bewonerscommissies  
Luxor:  Paula Riemersma,. Ton Verleun 
Kruidenborg: Paul de Block 
Met kennisgeving afwezig: Henk Schenkel (De Sfinx) 
HBZ: Jan, Joyce, Maureen, René, Ben 
Notulist:  Ben Meijer  

 
Jan heet ieder welkom. 
Hoe in contact te komen met de huurders dat kan via: 
Contact bewonerscommissies zoals deze bijeenkomst, en een nog te versturen enquête. 
 
HBZ als huurdersvereniging heeft op bestuurlijk niveau contact met Woonpalet, 
bewonerscommissies op uitvoerend complexniveau 
 
Kennis kan worden vergroot door cursussen en bijeenkomsten van de Woonbond, die 
bewonerscommissies in overleg met Woonpalet i.v.m. kosten ook mogen bijwonen 
  
Wat houdt men bezig: 
P. de Block ivm de onveilig type verwarmingsketels, hierover is men in contact met 
Woonpalet, deze worden tot vervanging extra gecontroleerd en onderhouden. 
Het contact met Woonpalet is verder goed 
 
Wel maakt hij zich zorgen over de veiligheid van het complex, bijvoorbeeld bij een 
ontruiming, niet alle bewoners zijn even mobiel. René stelt voor om i.v.m. een ontruimings-
oefening hierover contact te zoeken met de brandweer, contactpersoon is daar Ton 
Langendijk. Dit kan buiten Woonpalet om. 
 
Ton Verleun meld dat er gekoppelde brandmelders zijn, gaat in 1 appartement het alarm 
af, gaan die in alle andere appartementen ook af, maar zijn daar uit te schakelen. Nadeel 
is natuurlijk wel de kans van vals alarm 
 
Luxor: 
Parkeerruimte voor het complex wordt ook veelvuldig gebruikt door bezoekers aan de 
fysio-praktijk en ook door ouders bijgelegen school 
Doordat bezoekers fysio-praktijk dezelfde hal gebruiken wordt deze ook eerder vies. De 
buitenste toegangsdeur moet tot 22.00 uur open blijven voor deze bezoekers. 
 
Contact met de fysio-praktijk hierover is er niet 
 
 
 
 



Hoe is de communicatie binnen de bewonerscommissie, complex en Woonpalet? 
 
Luxor: Communicatie bewonerscommissie met Woonpalet is niet geweldig, er wordt in een 
overleg soms wel beterschap beloofd, maar daarna is het weer mis. Men voelt zich niet 
gehoord. Ook de communicatie binnen Woonpalet zou beter kunnen: dat een andere 
afdeling niets weet van een klacht die al aan collega’s van hen is doorgegeven, en er is 
geen terugkoppeling meldingen. 
 
Voorbeelden: Kromtrekken deuren, lekkage dak. 
De vloeren in het trappenhuis en de galerijen zijn bij regen glad. Woonpalet hier is al een 
tijd mee bezig. Ton heeft hen een oplossing aangedragen: misschien niet direct goedkoop, 
maar is wel afdoende en ben je er voor altijd van af 
 
Kruidenborg: Paul de Block heeft andere ervaringen met Woonpalet: vb. tegels die na een 
storm wegens bewegen van de gevel loslieten, zijn later keurig vervangen. De overlast 
van de kapperszaak (luchtjes) in het gebouw als gevolg van openstaande deur is zo goed 
mogelijk opgelost. 
Welke contactpersoon men bij Woonpalet heeft zou wel eens verschil uit kunnen maken. 
 
Zowel Paul als Ton geven aan dat het contact met de bewonerscommissie met de 
bewoners vaak moeilijk is. Men organiseert activiteiten als koffie-, gymochtend en 
gezamenlijke borrel, maar veel bewoners hebben hier gewoon geen zin in of 
plankenkoorts? Bij alleenwonenden is dat wat meer het geval als bij echtparen. 
 
Jan zegt dat voor veel activiteiten ook vaak moeilijk helpers zijn te vinden. 
 
Volgens Paula was er in de Luxor een comité met veel te veel leden, waardoor veel 
mensen zich heel belangrijk gingen vinden. Bij veel activiteiten haken de organisatoren 
vanwege beperkingen in verband met leeftijd ook af. 
 
Hoe de bewonerscommissies in contact met HBZ kunnen blijven:  
 
In elk geval door dit verslag aan alle bewonerscommissies te sturen 
 
Vraag aan bewonerscommissies: 
Is er interesse om jaarlijks een bijeenkomst als deze van bewonerscommissies, 
toezichthouders en HBZ. 
En is er bij bewonerscommissies en toezichthouders interesse om eventueel cursussen of 
bijeenkomsten bij te wonen georganiseerd door de Woonbond? . De kosten daarvan dan 
overleggen met Woonpalet. 
 
Ton Verleun zou wel geïnteresseerd zijn in de cursus servicekosten van de Woonbond. 
 
 
Reacties hierop en alle andere kunnen aan HBZ worden gestuurd via: 
 
Email:  info@huurdersbelangenzeewolde.nl 
 
Post:  Postbus 63 
  3890 AB  Zeewolde 
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