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Van… Wil Feddema

Woonlasten

Mijn naam is Wil Feddema en
ik zit vanaf 2001 in het
bestuur van de huurdersvereniging. Sinds een paar jaar
ben ik ook penningmeester.
Wat mij opvalt is dat er vaak
onduidelijkheid is over het tuinonderhoud. Wat is nu voor de huurder en wat
voor de verhuurder? Net als voor de
woning zelf is klein of dagelijks
onderhoud voor de huurder en groot
onderhoud voor de verhuurder. Huurders
zijn zelf verantwoordelijk voor de
inrichting van de tuin. Dit geldt ook voor
het ophogen ervan. Eigen Haard levert
op aanvraag echter wel zand en grond
voor het ophogen. Het kan natuurlijk dat
een huurder niet in staat is om bepaalde
werkzaamheden in de tuin zelf te doen.
Dan kan Buurthulp van Coherente
helpen. Tegen een kleine vergoeding
helpen zij dan met het tuinonderhoud.
Coherente is van maandag t/m donderdag tussen 10:00 en 14:00 uur te
bereiken via telefoonnummer 496 3673.
Hopelijk helpt dit u en blijft de tuin een
lust en geen last.

De woonlasten zijn de afgelopen jaren
behoorlijk gestegen. Niet alleen de huren
gingen omhoog. Ook de BTW, lokale
heffingen, de energiekosten en de
servicekosten. Ouderen en zieken
worden bovendien nog geconfronteerd
met een stapeling en verhoging van de
kosten voor zorg. Niet alle medicijnen en
hulp zijn verzekerd. Bovenop het eigen
risico moet soms ook nog een eigen
bijdrage worden betaald. Het bestuur
van de Huurdersvereniging heeft hier
over gesproken en het probleem
vergeleken met mensen die een huis
hebben gekocht. Bij ziekte of ouderdom
dalen voor hen vaak de woonlasten.
Hypotheekadviseurs houden rekening
met het netto besteedbaar inkomen. Dat
daalt na pensionering en bij ziekte.
Verzekeraars betalen uit bij ziekte, de
hypotheek bij de bank wordt lager na
pensionering en de woonlasten dalen
daardoor. Kopers kunnen bij een
calamiteit in hun woning blijven, omdat
de woonlasten dalen. Huurders komen in
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Theresiabuurt
Eigen Haard gaat in Ouderkerk aan de
Amstel de Theresiabuurt (ver)bouwen.
De 26 woningen aan de Theresiastraat 2
-11, de Jan Persijnstraat 1 en de J.C.
van der Loosstraat oneven zijde worden
gesloopt. Hiervoor in de plaats komen 15
eengezinswoningen met vier kamers en
twee identieke complexen van drie
bouwlagen. Hier komen 22 driekamerappartementen en 2 tweekamerappartementen in. In november wordt het
ontwerpproces verwacht en in december
de procedure voor het bestemmingsplan.
De
oplevering
zal
medio
2022
plaatsvinden

September 2019
de problemen, omdat hun kosten
toenemen. Inmiddels is er bij Eigen
Haard “maatwerk” mogelijk. Ook zal er
de komende maanden verder worden
gekeken of er betere/andere oplossingen
geschikter zijn. Wilt u meedenken of
praten? Aarzel dan niet om contact met
ons op te nemen. Dit kan via http://
www.hvouderamstel.nl/contact/
onder
vermelding
van
het
onderwerp
“Woonlasten/Nieuwsbrief”.
Ook kunt u een e-mail sturen naar
info@hvouderamstel.nl.

Nieuwbouw Zonnehof

Actuele informatie zal worden geplaatst
op https://www.eigenhaard.nl/projecten/
theresiabuurt. Vragen kunnen worden
gesteld aan Erik Havermans, de contactpersoon van Eigen Haard (tel. 020 6 801
801 en info@eigenhaard.nl) voor dit
project.

De 12 woningen aan de J.C. van der
Loosstraat even zijde worden gerenoveerd. Dit gebeurt pas na oplevering van
de nieuwbouw.

1

De verhuur van 129 woningen in het
Zonnehof van Duivendrecht is gestart.
De woningen worden in november 2019
opgeleverd. Het project is door het
bedrijf M.J. de Nijs gebouwd en wordt
niet door een woningcorporatie verhuurd,
maar door Syntrus Achmea voor een
aantal pensioenfondsen. 26 appartementen hebben een netto huur van € 720,per maand. Dit is dus zonder servicekosten. Voor de overige appartementen en
eengezinswoningen loopt de netto huur
van € 1.150,- t/m € 2.025,- per maand.
Voor sommige bewoners lijkt de hoogte
van de huur een flinke teleurstelling te
zijn. Of er voldoende mensen gelukkig
zullen zijn met het aanbod is de vraag.
Het bestuur wenst alle nieuwe bewoners
veel woongeluk. Inschrijven kan nog via
https://hureninparkzonnehof.nl
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Bewonersbibliotheek Poldermeester
Op initiatief van een bewoner van de
Poldermeester is hier vorig jaar een
bewonersbibliotheek gestart. In het begin
was het aanbod van boeken nog niet zo
groot. Nu wordt het aantal boeken met
de maand groter. Een bewoner van de
Poldermeester heeft gezorgd voor de
planken en bevestigingsmateriaal. Eigen
Haard
heeft
de
boekenplanken
opgehangen en betaald. Het resultaat
mag er zijn. Het is leuk om te zien dat er
veel gebruik van wordt gemaakt.

Projectendag Eigen Haard
Elk jaar nodigt Eigen Haard de bestuursleden van de huurdersverenigingen uit
om verschillende maatschappelijke en
nieuwbouwprojecten te bezoeken. Het
eerste project was een binnentuin in
Amsterdam-Zuidoost waar veel overlast
was van hangjongeren. In overleg
met Eigen Haard
is er door een
aantal vrouwelijke
bewoners
een
bloemen-, groenten– en kruidentuin gemaakt. Hier komen vrouwen met elkaar
in contact. Naast het onderhouden van
hun eigen stukje tuin helpen zij elkaar
ook op sociaal gebied. Hierna zijn we
naar een buurtkamer geweest. Daar
kregen we uitleg over hoe ze daar de
mensen helpen met computerlessen en

brieven lezen van instanties etc.
Het tweede project was Mi Oso, een
nieuwbouwproject in Zuidoost. Mi Oso
bestaat uit 42 koopwoningen en een
appartementencomplex met 88 huurappartementen. Deze liggen rondom een
binnentuin. De inspiratie is opgedaan in
Suriname (Mi Oso is Surinaams voor
“mijn huis” of “mijn droomhuis”. De
woningen
krijgen
een
tropische
uitstraling met rode daken, witte gevels
en een veranda.
Het laatste project dat we bezochten was
een seniorencomplex in Driemond. Het
was een interessante dag. Op naar
volgend jaar, wat we dan aan EH
projecten te zien krijgen.

Contactinformatie
Voor vragen en opmerkingen kunt u altijd bij ons terecht.

Buurtborrel R. van Rijnpark
Elk jaar houdt de Bewonerscommissie
Rembrandt van Rijnpark een borrel voor
de buurtbewoners. De BC zorgt voor
versiering, bekers, bordjes etc en alle
bewoners nemen zelf iets mee. Dit
varieert van fris tot wijn en van een zak
chips
tot
hele
zelfgemaakte
zalmschotels. Nadat de borrel 2 jaar
ondergronds (in de parkeergarage) is
gehouden in verband met het slechte
weer had de BC de hoop het dit jaar
weer in de volle zon te kunnen doen.
Helaas waren ook dit jaar de weergoden
niet gunstig gezind en werd het wederom
de parkeergarage. Desalniettemin was
het weer een gezellige middag en heeft
iedereen onder het genot van een hapje,
een drankje en muziek lekker genoten.
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Uitspraak gluurverhoging
De uitspraak over de gluurverhoging is
wéér uitgesteld. De Raad van State
verwacht nu op 4 november 2019 uitspraak te doen. Wordt vervolgd...
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