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HUURDERSVERENIGING OUDER-AMSTEL 
 

WAVER - DUIVENDRECHT - OUDERKERK aan de AMSTEL 

 
 

TERUGBLIK OP ACTIVITEITEN 2016 EN WERKPLAN 2017. 
 

Wat ging er goed en wat kan er beter? 
Ons werkverband met Eigen Haard is in de loop der jaren bestendigd. Belangrijk is dat 
besluiten over klachten en wensen van huurders goed en helder worden onderbouwd in 
relatie tot de (on)mogelijkheden in de taakuitvoering van Eigen Haard. 
Daarin zijn we beter op elkaar afgestemd en serieus genomen. Wij hebben gezorgd dat 
onze inbreng door scholing professioneler is geworden.  
Onze positie is echter ook verstevigd door de landelijke wet- en regelgeving, waardoor 
wij onze taak met meer invloed kunnen uitoefenen. Dat laat zich vooral zien in het 
voorbereiden en maken van Prestatieafspraken 2017 met de gemeente en met Eigen 
Haard op tal van facetten in de soms complexe materie van wonen. Daar zijn wij trots 
op! We voelen ons in onze kennis van zaken ook ondersteund door de Woonbond. 
In dit proces kregen wij meer zicht op de financiele mogelijkheden van Eigen Haard en 
soms van de inzet daarvan in nijpende situaties, zoals in de Zonnehof te Duivendrecht. 
 
Wat nog steeds in algemene zin beter kan is dat erover en weer meer wordt 
geïnvesteerd in de dagelijkse gang van zaken van de werkrelatie tussen Eigen Haard 
en de bewonerscommissies in de gemeente. Daarin slippen afspraken en voelen de 
bewonerscommissies zich niet altijd serieus genomen. Eigen Haard herkent dit en is 
bezig om de werkzaamheden van de diverse afdelingen beter op elkaar af te stemmen. 
Het is goed om dat te blijven onderzoeken. 
 
Activiteiten in 2016. 
Onze belangenbehartiging van huurders werkt alleen als we de huurders goed 
informeren, maar hen ook raadplegen bij belangrijke onderwerpen, zodat Eigen Haard 
haar beleidskeuzes daarop kan afstemmen.  
Ons bestuur biedt al langer 2 x per jaar een papieren en digitale nieuwsbrief aan; geeft 
informatie via onze website en e-mailadres en heeft nu 1 x ervaring opgedaan met een 
digitale enquête huurdersraadpleging via de Woonbond.   
 
De volgende onderwerpen kwamen aan de orde: 
 

 Vervolg herziening Woningwet per 1 juli 2015 

 Regels passend toewijzen van huurwoningen aan het inkomen 2x 

 Wetsvoorstel Doorstroming Huurmarkt 2015 

 Huurverhoging 2016 sociale huur 

 Digitale huurdersraadpleging in Ouder-Amstel 

 Vernieuwing Woonvisie gemeente en voorbereidingen Prestatieafspraken 2 x 

 Activiteitenplan Eigen Haard 2016 

 Afrekening service- en stookkosten in de Zonnehofflats Duivendrecht en 
maatregel plaatsing doorstroommeters per flat 

 Contacten met bewonerscommissies 
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 Energiebesparing en inbraakbeveiliging. 

 Structuur huurdersvereniging/leden en belangenbehartiging alle huurders 

 Begrenzing huren in de vrije sector in deze gemeente 

 Volledige huursombenadering per 1 januari 2017/huurbeleid 2017 

 Maatwerkregeling huurverlaging bij Eigen Haard/Alert 

 Eigen initiatieven tot huurverlaging. 
De inhoud van deze informatie vindt u terug op onze website. Ook kunt u hierover 
contact met ons opnemen. 
 
Werkplan 2017. 
Natuurlijk wordt er blijvend gewerkt aan de professionalisering van onze bestuursleden 
om de ons gestelde taken zo goed mogelijk te kunnen blijven uitvoeren.   
Wij hebben ons verbonden aan de in de lokale setting gemaakte Prestatieafspraken en 
noemen ook onze eigen speerpunten: 
 

 We delen de info van de Prestatieafspraken met de Woonzorg Nederland t.b.v. 
ouderen en hun participatie in het te maken beleid 

 We informeren de huurdersorganisatie(s) van particuliere eigenaren over de 
gemaakte afspraken om hun positie aldaar te kunnen versterken 

 We houden contact bij nieuwe woonontwikkelingen, zoals Buurtdorp Ouderkerk 

 We gaan meermalen huurders uitvoerig raadplegen, te starten met de huidige 
behoefte aan het project van Groot naar Beter, en andere behoeften 

 We bepleiten kleinschalige, sobere maar duurzame nieuwbouw voor ouderen in 
hun eigen buurten om hun verbondenheid met de omgeving in stand te houden 

 Wij gaan ook – via huurdersfederatie Alert – de forse huurverhogingen van vrije 
sector huurwoningen helpen beteugelen 

 We bemiddelen in nijpende situaties van huurders voor wie de huur te duur is 
geworden 

 We stimuleren ombouw van gebouwen t.b.v. jongerenhuisvesting 
We houden vinger aan de pols bij het gespreid huisvesten en integreren van de 
statushouders en hun begeleiders 

 We houden themabijeenkomsten met huurders en deskundigen over 
verbeteringen van hun eigen energieverbruik en houden bij welke verbeteringen 
Eigen Haard aanbrengt t.b.v. de verbetering van de energie labels en andere 
belangrijke zaken 

 We mengen ons in tal van zaken rond de veiligheid en leefbaarheid, van het 
aanpakken van overlast tot inbraakbeveiliging.       

We hebben geprobeerd dit zo concreet mogelijk aan te geven, maar staan natuurlijk 
ook open voor het bijdragen aan nieuwe ontwikkelingen in woonland! 
We blijven u in de loop van dit jaar informeren over ontwikkelingen en onze bijdragen in 
genoemde zaken.   
 
Ouderkerk a/d Amstel, januari 2017. 
Het bestuur van de Huurdersvereniging Ouder-Amstel. 
 
 


