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 De 
Huurdersraad 
Woningbedrijf 

Velsen 
 wenst u een  

 tevreden  

 
 

   toe 

===================================================  
Wijzigingen binnen de Huurdersraad 
Uw Huurdersraad heeft al een aantal jaren een stabiele samenstelling. Hier gaat met ingang van 1 januari 
2023 iets in wijzigen. Ton Gerrits verlaat om leeftijdsredenen de Huurdersraad. Barrie Romeijn heeft om 
persoonlijke redenen de Huurdersraad verlaten. De Huurdersraad is in het laatste kwartaal van 2022 
uitgebreid met Brigitte Noorman en Rob Sman. Beide nieuwe Huurdersraadsleden zijn afkomstig uit 
verschillende Bewonerscommissies. De uitbreiding van de Huurdersraad is noodzakelijk gebleken om de 
open plaatsen in te nemen en omdat de hoeveelheid activiteiten binnen de Huurdersraad toeneemt.  
Binnen het Woningbedrijf zijn een aantal renovatie/ sloop /nieuwbouwprojecten in voorbereiding en in 
uitvoering gebracht waarvoor intensief wordt samengewerkt tussen het Woningbedrijf, Huurdersraad, 
Bewonerscommissie (BC) of de Huurders Advies Groep (HAG). Ook vragen de overleggen met het 
Woningbedrijf over het Huurbeleid 2023 – 2026, de Portefeuille 
Strategie en de Prestatieafspraken veel inspanning van de 
Huurdersraadsleden. Daarnaast blijft de gebruikelijke 
aanwezigheid van Huurdersraadsleden bij 
Bewonerscommissievergaderingen ook capaciteit vragen. 
Kortom een veelheid van interessante onderwerpen die tijd 
en aandacht vragen. De samenstelling van de Huurdersraad 
ziet er als thans als volgt uit:  
Voorzitter, John van Opijnen. Vice Voorzitter, Peter van 
Oorschot. 1ste Secretaris, vacature, 2e Secretaris, Miep 
Bakker, Penningmeester, Reza Enayatizaman.  
Leden die naast het dagelijks bestuur deel uitmaken van de verschillende Werkgroepen zijn Thea 
Kistemaker, Cor Klinge. Brigitte Noorman en Rob Sman. De verdeling van de veelheid aan werkzaamheden 
is opnieuw tegen het licht gehouden en opnieuw aangepast. Het zal iedere lezer van dit Nieuwsbericht 
duidelijk zijn de Huurdersraad is nog zoekende naar een nieuwe secretaris. Daarnaast is er ook nog de 
wens voor een extra Huurdersraadslid. 
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Iedereen wil oud worden maar niemand wil het zijn (wees realistisch !!) 
In toenemende mate willen en moeten ouderen langer thuis blijven wonen. Bij blijvende gezondheid is dit 
geen probleem maar bij lichamelijke of geestelijke ongemakken is het veelal problematisch. Het aantal 
beschikbare hulpmiddelen neemt snel toe. Zo zijn er bij voorbeeld medicijnklokken die op een door de 
zorgmedewerker ingesteld tijdstip de medicijnen leveren met ondersteuning van een geluidsignaal. Er zijn 
verschillende professionele maaltijdverstrekkers en zorginstellingen die langer thuiswonen bevorderen en 

 

aangenamer maken. Op Internet is veel informatie te vinden en uw 
huisarts of medewerkers van het Woningbedrijf kunnen u behulpzaam 
zijn uw weg te vinden voor WMO-aanpassingen in of rond uw woning. 
Om langer thuis te blijven wonen kunt u bij uzelf de vraag stellen:  
      Houd ik van mijn buurt?  
      Is de verstandhouding met de buren goed?  
      Zijn er kinderen of goede vrienden in de buurt die kunnen helpen?  
      Is er een ontmoetingscentrum of buurthuis in de nabijheid?   
      Zijn de drempels in huis of buiten niet te hoog?  
      Krijg ik het financieel allemaal nog rond?  

Ondervindt u problemen, zoek dan contact met de Woonconsulent van het Woningbedrijf of uw huisarts. 
Binnen het Woningbedrijf is het Ouderenbeleid opnieuw onder de aandacht gebracht. Het Woningbedrijf 
heeft toegezegd zich ook te houden aan de afspraken zoals die van kracht zijn binnen WoonService.nl 
Woont u in een te ruime woning omdat de kinderen zijn uitgevlogen of bent u alleen komen te staan, bent u 
niet meer of moeilijk in staat om de trap naar boven te nemen zoek contact met het Woningbedrijf zodat zij 
met u in gesprek kunnen komen en op zoek gaan naar een passende oplossing voor uw leeftijdsprobleem 
waarbij niet alleen uw probleem wordt opgelost maar er ook weer een gezinswoning beschikbaar komt voor 
een gezin met kinderen. 
 
Woningbedrijf Velsen in gesprek met alle Bewonerscommissieleden. 
Voor donderdag 24 november 2022 waren alle Bewonerscommissies en de Huurdersraad uitgenodigd door 

Woningbedrijf Velsen voor een drankje en een hapje bij Grand-café Kruiten. 
De nieuwe directeur-bestuurder, Tamar Hagbi en een groot aantal medewerkers van het woningbedrijf 
wilden op deze manier kennismaken met de Bewonerscommissies en ze ook op deze wijze bedanken voor 
hun inzet. 
De avond werd om 17.00 gestart met gebak waarna de leden van de Huurdersraad naar voren werden 
geroepen en door Tamar in het zonnetje werden gezet en werden bedankt voor hun enorme inzet. 
Daarna werd door een kleine cabaretgroep een leuke voorstelling gegeven, geheel gericht op de 
verstandhouding en samenwerking tussen de huurdersorganisaties en het woningbedrijf. 
Na de voorstelling was het tijd voor een drankje en een warme maaltijd, geheel samengesteld uit Hollandse 
wintergerechten. 
Na afloop kregen alle vrijwilligers nog een groot thee-pakket aangeboden door het Woningbedrijf. Deze 
avond werd door alle aanwezigen als zeer positief ervaren en gezien als een goede manier om op een andere 
manier met elkaar kennis te maken en de band die er tussen Bewonerscommissies en het Woningbedrijf 
moet zijn te verstevigen. 
 
 
 
 



3 
 

Adviesaanvraag Huurbeleid 2022 - 2026 
De Huurdersraad heeft na een tweetal gespreksronden onder voorwaarden ingestemd met het vernieuwde 
huurbeleid binnen Woningbedrijf Velsen. De meest in het oog springende wijziging is het verlaten van het 
streefhuurbeleid bij mutaties. Het huurbeleid voor komend jaar wordt voor een groot deel bepaald door het 
tot stand komen van Landelijke Prestatieafspraken die door Minister de Jonge, Aedes en de Woonbond zijn 
gemaakt. In die Landelijke Prestatieafspraken is bepaald dat in 2023 de huur naar maximaal € 550. -- mag 
stijgen voor huishoudens met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum. Huurders met een laag 
inkomen die nu boven de € 550,-- huur uitkomen krijgen een huurverlaging. Dit geldt voor zittende 
huurders. 
Bij mutatie gaat de huur weer terug naar het streefhuur-
bedrag, Voor de huidige voorraad binnen Woningbedrijf 
Velsen betekent dit dat 52% een huur lager dan € 550 – krijgt 
of houdt. In de Landelijke Prestatieafspraken is ook 
vastgelegd dat isolatie niet meer mag leiden tot 
huurverhoging. Woningbedrijf Velsen staat zoals bekend 
voor grote financiële inspanningen. Een groot aantal 
naoorlogse portiekwoningen dienen te worden gerenoveerd 
of deze komen in aanmerking voor sloop/nieuwbouw.  
Om voldoende investeringsruimte te behouden wordt het huidige streefhuurbeleid aangepast. Tot op heden 
bedroeg de streefhuur maximaal 85%. Bij mutatie wordt nu het streefhuurbeleid losgelaten en gaat de huur 
naar 100 % met een aftopping op de liberalisatiegrens van € 763. -- 
De Huurdersraad heeft nog bedongen dat woningen met een G, F, E label in 2023 niet verhoogd worden ook 
niet na mutatie. Genoemde woningen krijgen ook niet de inkomensafhankelijke huurverhoging. In de reactie 
op onze opmerkingen over het Huurbeleid heeft Woningbedrijf Velsen aangegeven wel door te gaan met de 
inkomensafhankelijke huurverhoging. Genoemd huurbeleid betreft uitsluitend de sociale huurwoningen.  
Als Huurdersraad hebben wij aangedrongen om voor de vrijesectorwoningen met spoed ook nieuwe 
afspraken te maken. 

 

 
 
 
 

 
 

 
 


