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Notulen huurdersverenigingen 26-06-2018 

 

HUURDERSVERENIGINGEN 

                                 
 

Bestuursvergadering Huurdersorganisaties Nieuw Lekkerland – L & W. Wonen. 

Dinsdag 26 juni 2018.  Aanvang 19.00.  Locatie: Kantoor WS LWW.  

 

 

Aanwezig: Dick de Kock, Paul Dzon, Elly Voorwinden, John van Houwelingen  

                  Elly Rozendaal, Henk Otten en Nel Elzinga.                                     

Afwezig:   Martin Hakkesteegt. 

Notulist:    Nel Elzinga. 

 

 

1. Opening van de vergadering. 

 

      Dick opent de vergadering. Voorafgaande aan deze vergadering is er een  

      kennismakingsgesprek geweest met de nieuwe huurderscommissaris dhr. Rouwers. 

        

2. Ingekomen stukken en mededelingen. 

 

 Patrick Meijer heeft voorgesteld  ons een presentatie te geven over de planning 

& control cyclus en de beïnvloeding. Dick heeft bij Patrick aangegeven, dat dit 

een goed idee is en de rest van het bestuur gaat hierin mee. Wanneer de 

presentatie plaats gaat vinden hangt o.a. af van de vakanties van alle 

bestuursleden. Naar aanleiding hiervan vraagt Dick iedereen om de periode 

wanneer men met vakantie is te melden bij de secretaris, zodat er met eventuele 

afspraken rekening kan worden gehouden. Henk vindt het vervelend, dat er na 

een vakantie, bij thuiskomst zoveel email is. Alles komt door elkaar binnen en 

er zijn e-mails, die hij daardoor niet leest. Dit is op te lossen, door instellingen 

op de pc aan te passen. 

 

3. Jaarverslag 2017. 

 

 Henk had nog wat vragen, maar daar heeft hij al antwoord op gekregen van dhr. 

Munneke. 

 Een gematigd huurbeleid vind Paul kunnen we altijd aankaarten. 

 Elly V. was benieuwd naar de financiële  regeling  over de auto`s, waarin 

gereden wordt bij de WS. Alles was goed terug te vinden in het jaarverslag en 

daar was ze tevreden mee. 

           

            Iedereen is van mening, dat het een goed, duidelijk verslag is. 

       

4. Nabespreking opheffingsvergadering van 20 juni. 

 

De opheffingsvergadering van 20 juni van de HV Nieuw Lekkerland is goed verlopen. 



2 

 

Notulen huurdersverenigingen 26-06-2018 

Er was geen grote opkomst, maar de huurders, die aanwezig waren hebben unaniem 

ingestemd met de opheffing van de vereniging. Dick benoemde nog speciaal de oudere 

bestuursleden en zij werden met een aardigheidje bedankt voor hun inzet. Dit werd zeer 

op prijs gesteld. 

Willeke de Gruijter heeft de notulen van de vergadering gemaakt. 

 

5. Opheffingsvergadering LWW. 

 

Donderdag 5 juli is de opheffingsvergadering van HV LWW. Dick heeft in de statuten 

gelezen, artikel 20 (statutenwijziging) dat de opheffing van LWW notarieel vastgelegd 

moet worden. Henk neemt hierover contact op met de notaris of dit inderdaad zo is. 

 

6. Bespreking visitatiegesprek met mevr. Tukker. 

 

Omdat de cursus over visitatie, waar Paul en Henk voor waren opgegeven, een dag 

later dan de uitnodiging van het visitatiegesprek op 5 september van 13.30 uur tot 

14.30 uur.is, is zonder kosten geannuleerd. Mevr. Tukker heeft aangeboden om een 

presentatie over dit onderwerp voor de leden van de HV te geven. Nel neemt contact 

met. haar op om aan te geven, dat wij van haar aanbod gebruik willen maken en een 

afspraak hierover te maken.1 

 

7. Vergaderschema. 

 

Dick gaat nog wat data aanpassen in het vergaderschema en zal dit schema ook 

toesturen naar Adrie, Anita, Irene en Simone, zodat zij er met hun planning rekening 

mee kunnen houden. 

 

8. Sollicitatie bestuursleden. 

 

Dick heeft met een kandidaat bestuurslid gesproken, maar nog geen verdere afspraak 

gemaakt. Hij heeft mevrouw geadviseerd om na de opheffingsvergadering van 5 juli 

een informeel gesprek met de bestuursleden te voeren. Dit geldt ook voor nog een 

andere kandidaat. Elly R. gaat contact opnemen met een kandidaat, die zich heeft 

opgegeven, maar door Dick niet te traceren is.2 

 

9. Verslag projectgroepen. 

 

 Liesdel. 

  Henk gaat 27 juni naar een bijeenkomst, waar gesprekken met aannemers   

  worden gevoerd m.b.t. het Liesdel-project. 

              3 juli is er weer een bijeenkomst met de bewoners van Liesdel. 

 

 Isolatieproject. 

        26 juni vond de laatste voorlichtingsavond van 2018 over het isolatieproject    

        plaats. Alle betrokken huurders hebben een uitgebreide folder ontvangen,   

        waarin alle bijzonderheden staan vermeld. Dick gaat bij de WS navragen of de   

        HV bestuurders deze folder ook kunnen ontvangen. 

 

 

                                                           
1 Deze presentatie is tijdens de HV vergadering van 22 augustus. 
2 Alle kandidaten komen uit de kernen Nieuwpoort, Groot-Ammers en Ameide. 
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 Project lichtmasten Venuslaan. 

  De betrokken bewoners hebben nog niet gereageerd op de vraag van Dick om   

  hun wensen, bezwaren, etc. op papier te zetten, zodat Dick dit voor kan leggen   

  aan de Woonbond. 

 

10. Notulen vergadering d.d. 14 juni. 

 

Pag. 3.8. Dick heeft alle bestuursleden de statuten van de MAR toegezonden. 

 

11. Notulen vergadering met HS d.d. 14 juni. 

 

Pag.1. 2. a. 

Dick is op de uitnodiging voor het bijwonen van een vergadering van de HV Beter 

Wonen uit Streefkerk ingegaan. Hij heeft de HV het advies gegeven, contact op te 

nemen met de Woonbond voor ondersteuning.  

 

Pag.2. 2. d. 

Leefbaarheid. Er wordt een vergaderschema naar Simone gestuurd, zodat de 

wijkrondes er in kunnen passen. 

 

Pag. 3. 3 b. 

De uitkomst onderzoek passend toewijzen heeft volgens het onderzoek dat Woongaard 

heeft laten uitvoeren geen effect op de leefbaarheid, terwijl de ervaring van WS LWW 

anders is.. Nel neemt het met Willeke op om voor de bestuursleden van de HV een 

papieren versie beschikbaar te stellen.3 

Als HV hebben wij de expertise niet om dit rapport te beoordelen. Wellicht is het te 

overwegen het rapport aan Patrick Meijer voor te leggen. 

 

Pag.5. 5. Aktielijst. 

Andries Kraaijeveld heeft een email gestuurd (14 juni) waarin vermeld wordt dat 

Verhagen Milieu advies de asbestinventarisatie gaat doen.4 

 

12. Delegeren bij ziekte en/of langdurige afwezigheid. 

 

Dick is de spil van de HV, maar als hij uitvalt, wat dan, vraagt Elly V. zich af. Er moet 

gedelegeerd worden en taken worden vastgelegd. Dit is een natuurlijk, maar langzaam 

proces. Iedereen kan uitvallen, dus goed overdragen is al een pluspunt. Het is al 

positief om er over na te denken. 

 

13. Rondvraag. 

 

 Paul gaat een brief voor de tweede donatie naar Adrie Tukker sturen. 

            Hij vraagt of de andere bestuursleden belangstelling hebben voor de   

            kwartaalrapportage, die hij gaat maken. Hierop wordt positief gereageerd. De   

            vraag wanneer er een vergoeding wordt gegeven wordt aangekaart door Dick.  

            Niet alle vergaderingen en/of bijeenkomsten behoeven gehonoreerd te worden.  

            Kilometervergoeding is altijd van toepassing. 

                                                           
3 Dit is inmiddels gebeurt. 
4 Wij moeten de rapporten hierover eerder krijgen en er deskundigen bijhalen, omdat ons de kennis ontbreekt. 
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 Nel vraagt hoe er wordt omgegaan bij projecten bij “anderstaligen”, krijgen zij 

extra uitleg? Er zijn vaak hulpverleners bij deze mensen betrokken, nemen zij 

dit op zich of is dit misschien een punt voor de MAR ? 

 John vraagt of er tijdens de wijkschouw alleen naar de voortuinen van de 

huurders of ook naar de achtertuinen wordt gekeken. Zijn ervaring is dat er veel 

gebouwd wordt, maar er ook veel mis gaat. In de brandgangen wordt veel troep 

gezet, wat soms zelfs gevaarlijke situaties oplevert. De vraag of ook de 

achtertuinen en brandgangen mee worden genomen, moet worden doorgespeeld 

naar de WS. 

 Elly V. heeft de bevestiging van de Hof van Ammers ontvangen en geeft deze 

aan Nel. Verder vraagt Elly of er mail-protocol vanuit de WS is. Als zij een 

email krijgt kan ze niet zien of andere bestuursleden deze ook hebben 

ontvangen. Irene Domburg stuurt erg laat e-mails over afspraken. 

                       

           

 

                                               0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 

                       

 

 

Opvolgpunten van deze vergadering. 

 

Papieren versie van het Woongaardrapport.                                                                      Nel. 

 

Afspraak over visitatie-presentatie door Adrie Tukker.                                                    Nel 

 

Contact met notaris statuten.                 Henk.        

 

Folder isolatie voor bestuursleden.                                                                                    Dick. 

 

Contact met kandidaat bestuurslid.                                                                                    Elly R. 

 

Vergaderschema  doorsturen bestuurders en WS.                                                              Dick. 

 

Vraag over wijkschouw, ook achtertuinen en paden.                                                         Dick. 

 

Vraag aan WS over informatie naar anderstaligen.                                                            Nel.                                     

 

 

 

                                                0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 
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Bijeenkomsten: 

 

Bijeenkomst Liesdel.                                            Dinsdag 3 juli.                Elly V./Henk. 

Opheffingsvergadering HV LWW.                      Donderdag 5 juli.           Bestuur. 

Vergadering HV met presentatie visitatie.           Woensdag 22 aug.          Bestuur. 

                               

 

 

                                                0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 

 

 

 

 

 

 

Dick de Kock.                                                                                           Nel Elzinga. 

 

Voorzitter.                                                                                                 Secretaris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


