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Nieuwsbrief                                                        juli 2019 

Stichting Huurdersraad Woningbedrijf Velsen      Nr. 8 
============================================  
Vooraf: Voor de verspreiding van de Nieuwsbrief maken wij gebruik van de bij ons bekende 
mailadressen van de Bewonerscommissies alsmede van het bestand van het Bewonerspanel. 
Tevens vindt verspreiding plaats binnen Woningbedrijf Velsen en de RvC. 
Aan u, ontvanger de vrijheid om (onderdelen van) deze Nieuwsbrief te gebruiken voor uw eigen 
Nieuwsbrief.  
 
Jaarvergadering Huurdersraad 

 

Op 3 april 2019 is de jaarvergadering van de 
Huurdersraad gehouden in zalencentrum Velserduin.  
Na de gebruikelijke zaken als het bespreken en 
goedkeuren van de Jaarverslagen over 2018 was het 
centrale thema: ”de Energietransitie en wat kunnen 
wij zelf doen aan energiebesparing”. Bram Meijer van 
de Woonbond was ook dit jaar uitgenodigd om de 
inleider over dit onderwerp te zijn. Uitgelegd werd dat er 
op regeringsniveau was afgesproken in het (nog niet 
vastgelegde) Klimaatakkoord dat voor de huurders de 
woonkosten niet mogen stijgen. De bij de  

Jaarvergadering aanwezige directeur/bestuurder van het Woningbedrijf legde uit op welke wijze 
het Woningbedrijf denkt om te gaan met de woonkosten. Het Woningbedrijf heeft te weinig 
geld om de gehele energietransitie te kunnen betalen mede omdat ook een groot aantal 
portiekwoningen moeten worden aangepast. Hierdoor ontkomt het Woningbedrijf er niet aan om 
de huurder wat extra te belasten. Omdat de opstelling van het Woningbedrijf afwijkt van 
hetgeen in het Klimaatakkoord is afgesproken is de directeur/bestuurder uitgenodigd om in een 
aparte bijeenkomst van gedachten te wisselen met de huurders over dit onderwerp. 

De belangstelling van de huurders voor de Jaarvergadering Huurdersraad viel dit jaar wat 

tegen. Kwam dit door het gekozen thema dat door de recent gehouden Provinciale  
verkiezingen al was uitgemolken of anderszins? Wie het weet mag het melden. 
 
Contactpersoon in die complexen waar geen Bewonerscommissie actief is 

Met vertegenwoordigers van het Woningbedrijf is afgesproken dat in die complexen waar geen 

Bewonerscommissie aanwezig is gestreefd wordt om daar een Contactpersoon te krijgen die een 
oog en oor functie voor het complex heeft. De Contactpersoon of “Goede Buur” daarvan wordt 
verwacht dat hij of zij periodiek contact onderhoud met de Woonconsulent en eenmaal per jaar 
aanschuift tijdens het Voorzittersoverleg (periodiek overleg tussen de Bewonerscommissies en 
de Huurdersraad)  
Voorkeur is en blijft uitgaan naar een Bewonerscommissie per complex of straat. 
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Jaarlijkse huurverhoging 

Al vele jaren bleef de jaarlijkse huurverhoging 
beperkt tot de jaarlijkse inflatie. Ook voor dit jaar 
was het advies van het Ministerie, Aedes en de 
Woonbond, inflatievolgend namelijk 1,6 %. Eind 
januari 2019 heeft de Huurdersraad schriftelijk 
van Woningbedrijf Velsen het voorstel ontvangen 
over de huurverhoging 2019. Dit voorstel was 
inflatie + 1 %.  
De Huurdersraad heeft op het gebied van 
huurverhoging adviesrecht.   
Eind februari heeft er een overleg plaatsgevonden tussen het Woningbedrijf en de Huurdersraad 
waarin al snel bleek dat het genomen principebesluit van het Woningbedrijf, inflatie + 1 % niet 
onderhandelbaar was. Het advies van het Ministerie werd niet overgenomen hetgeen de 
Huurdersraad als zeer teleurstellend heeft ervaren. 
 
Kijkje in een 40-jarige, Energie neutrale woning 

Tijdens een manifestatie in Den Haag waarbij de 
gezamenlijke Woningcorporaties minister Ollongren 
trachten te bewegen om de Verhuurdersheffing in te 
zetten voor de duurzaamheidsopgaven hebben wij 
kennis gemaakt met een enthousiaste huurder van 
een 40 jaar oude woning in Assendelft die reeds 
aangepast was en geen aansluiting meer heeft op het 
gasnet. De verwarming van het woondeel en het 
warme tapwater in deze aangepaste woning vindt 
plaats middels een warmtepomp. Voor de 
verwarming van de slaapvertrekken is gekozen voor   
Infrarood verwarming. De woning is voorzien van zonnepanelen etc. Gezien de 
duurzaamheidsinspanningen die onze verhuurder nog moet verrichten is het idee opgevat om de 
jaarlijkse excursie met de RVC en het Management van het Woningbedrijf in te zetten voor een 
kijkje in die woning. Met veel belangstelling hebben wij op 14 juni 2019 een kijkje mogen 
nemen in de energie neutrale woning. De voorlopige conclusie is, dat er veel ruimte in en om de 
woning nodig is voor de benodigde apparatuur en dit bij lange na niet mogelijk is in onze 
gestapelde woningen. 

 


