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Mijn naam is Marianne Copier
en sinds november 2011 zit ik
in het bestuur van de Bewonerscommissie
Sluisvaart/
Hoofdenburg en de Huurdersvereniging Ouder-Amstel. In
de bewonerscommissie houden wij ons
bezig met lokale zaken. Een voorbeeld is
het vuil/afval in en rond woonwijken.
In het voor- en najaar jaar lopen de
leden van de Bewonerscommissies door
de wijk met de Regisseur Wijkontwikkeling en Leefbaarheid van Eigen Haard.
Tijdens deze ronde bezoeken we een
aantal plaatsen in de wijk die aandacht
nodig hebben en waar eventueel actie
genomen moet worden door de
Regisseur Wijkontwikkeling en Leefbaarheid. De actie kan bestaan uit een brief
vanuit Eigen Haard aan huurders of dat
de opzichter van Eigen Haard wordt

ingezet om een mankement aan de
woning te bekijken. Als er in de wijk een
actie plaats heeft gevonden evalueren
we die bij het volgende overleg. We
worden dan geïnformeerd wat er door
Eigen Haard is opgepakt. Met elkaar
moeten we de wijk schoon en leefbaar
houden.
Als secretaris van de Huurdersvereniging beantwoord ik zoveel mogelijk de
binnengekomen e-mails van huurders of
stuur deze door naar een HV-lid die de
mail beantwoordt, Daarnaast stel ik de
agenda’s van onze vergaderingen
samen en werk ik na afloop de notulen
uit, zorg ik dat de nieuwsbrief en uitnodiging jaarvergadering bij de drukker liggen en de benodigde artikelen
(enveloppen, stickers en postzegels)
aanwezig zijn voor het verzenden van de

Verduurzaming Azaleahof
Eigen Haard heeft plannen om de
Azaleahof in Duivendrecht te verduurzamen. Hierbij wordt de “buitenschil” geïsoleerd. Dit betekent dat er niet wordt gekeken naar de muren tussen de woning,
maar naar de gevels, dak en vloer van
het gebouw. Uiteraard juichen wij
verduurzaming toe. Ook al staat er een
huurverhoging tegenover, doordat de
stookkosten ook dalen, hou je uiteindelijk
meer over. En het voelt binnen comfortabeler.
Het is echter wel van belang dat het
voortraject
zorgvuldig
gebeurt
en
mensen duidelijke voorlichting krijgen
over wat de gevolgen zijn.
Helaas is dat hier niet altijd het geval. Zo
hebben de bewoners al jaren klachten
over de radiatoren. Dit is door Eigen
Haard nooit goed aangepakt. Met het
SAVE-onderzoek bleek dat de radiatoren
zeer verouderd zijn en hoognodig
vervangen moet worden.
Doordat dit niet begroot is bij Groot Onderhoud, gaat dit op kosten van het SAVE project. Hierdoor kunnen andere
maatregelen niet gebeuren. Zo is er veel
warmteverlies bij de woningen die aan
de trappenhuizen en liftschacht grenzen.
Dit wordt echter niet gezien als buitenschil, waardoor deze muren niet worden

geïsoleerd. In onze ogen een gemiste
kans! Helaas heeft ook inmenging van
de huurdersvereniging hier geen verandering in kunnen brengen. Doordat de
radiatoren niet begroot zijn, kan het ook
niet uitgevoerd worden. In onze ogen is
hier toch een beetje sprake van “kan niet
is een zusje van wil niet”.
Wij begrijpen de weerstand van een aantal bewoners dan ook goed.
Wij houden het project goed in de gaten
en staan de bewoners bij waar dat nodig
is.

Vindt er in uw wijk of complex renovatie,
sloop/nieuwbouw
of
verduurzaming
plaats? En heeft u vragen voor ons, of
wilt u onze hulp? Mailt u dan naar
renovatie@hvouderamstel.nl.
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Maart 2020
nieuwsbrief. Altijd weer drie momenten,
maart, mei en september, van drukte
maar ook met elkaar reuze gezellig.
Ontvangt u de nieuwsbrief nu per post
en wilt u deze liever in uw mailbox?
Stuurt
u
dan
een
mail
naar
info@hvouderamstel.nl. Wij zullen hem
dan voortaan per e-mail naar u sturen.
Het niet meer per post maar digitaal
versturen van de nieuwsbrief scheelt ons
veel werk. Per nieuwsbrief worden er
rond de 200 enveloppen voorzien van de
nieuwsbrief, postzegel en stickers.

Corona
Op dit moment leven we in bijzondere
tijden. De maatregelen die getroffen worden raken iedereen. Ook woningcorporaties, waaronder Eigen Haard, nemen de
nodige maatregelen. Hierdoor kan de
dienstverlening minder zijn dan u van
hen verlangt. Wij vragen uw begrip hiervoor. Wij verwachten uiteraard wel dat
Eigen Haard adequaat blijft handelen in
spoedsituaties.
Tot slot: denk ook goed om uzelf en de
mensen om u heen.

HR-combiketels Poldermeester
In het najaar van 2019 heeft het
televisieprogramma Kassa aandacht
besteed aan een verwarmingsketel van
het merk Ferroli. In de uitzending werd
aangegeven dat deze ketel van Ferroli
spontaan in brand kan vliegen. De
woningen in de Poldermeester hebben
verwarmingsketels van Ferroli. Hierdoor
is bij een aantal bewoners onrust
ontstaan.
De
Bewonerscommissie
Ouderkerk-Zuid heeft daarop acties
ondernomen en heeft bij Eigen Haard
een melding gedaan. Eigen Haard heeft
de firma Breman gevraagd om een
controle uit te voeren. Deze controle
heeft inmiddels plaatsgevonden. De
verwarmingsketels in de Poldermeester
zijn van een latere versie dan degene die
in de uitzending werden getoond. De
ketels in de Poldermeester zijn gelukkig
volkomen veilig.
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Lood in waterleidingen
U heeft het vast al gelezen in het nieuws.
Veel woningen van vóór 1945 bevatten
loden waterleidingen. Vanaf 1960 is de
aanleg van loden waterleidingen verboden. Hierdoor kan het kraanwater lood
bevatten. Hierdoor lopen bewoners gezondheidsrisico’s op. Vooral bij kinderen
is de kans op hersenschade het grootst.
Eigen Haard is inmiddels begonnen met
het controleren van alle woningen die
vóór 1960 zijn gebouwd. De huurdersvereniging heeft gevraagd om de woningen waar huishoudens met kinderen
wonen met voorrang te behandelen.
Meer informatie vindt u op https://
www.eigenhaard.nl/waterleiding.

Van Groot naar Beter
Het is niet goed bekend hoe een huurder
zich kan aanmelden voor deze regeling.
Dit kunt u schriftelijk doen bij Eigen
Haard. De regeling geldt voor huurders
die in een sociale huurwoning wonen
met minimaal 4 kamers en van 70 m2.
Meer informatie kunt u vinden op https://
www.eigenhaard.nl/weten-en-regelen/
sociale-huur/regelingen/van-groot-naarbeter.

Huurtoeslaggrenzen verruimd
Vanaf 1 januari 2020 zijn de maximale
inkomensgrenzen voor huurtoeslag vervallen. Hierdoor daalt de toeslag als het
inkomen stijgt. De nieuwe wet zorgt ervoor dat iemand niet langer, door een
kleine stijging van het inkomen, direct
het recht op huurtoeslag verliest. Hierdoor hebben ongeveer 115.000 meer
huishoudens recht op toeslag.

Wie kunt u bellen voor welke reparatie
U hoeft niet altijd Eigen Haard te bellen als u een gebrek aan uw woning heeft.
In sommige gevallen kunt u direct contact opnemen met een andere partij.
Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende bedrijven en hun telefoonnummers.
Ruitschade
DQ Glasservice
020-6650205
Alleen als u via Eigen Haard verzekerd bent voor glasschade. Dit kunt u vinden op
uw huurcontract.
Rioolverstopping
Elkro
0252-620042
Woont u in een complex met koopwoningen? Bel dan Eigen Haard
Betaalt u niet voor het rioolontstoppingsfonds of is de verstopping uw eigen schuld?
Dan betaalt u de kosten zelf.
Storing elektra
SDR/Unica
020-4082701
Als de storing in huis uw schuld is betaalt u de kosten zelf
Verwarming of geiser
Kijkt u op de sticker die op u ketel zit. Daar staat ook een
telefoonnummer op.
Daklekkage

Dakteamlijn EH

088-5471001

Contactinformatie
Voor vragen en opmerkingen kunt u altijd bij ons terecht.
Website :
E-mail :
Adres:
e-mail voorzitter:

http://www.hvouderamstel.nl
info@hvouderamstel.nl
Poldermeester 213
1191 VC Ouderkerk aan de Amstel
voorzitter@hvouderamstel.nl

Website Eigen Haard:

http://www.eigenhaard.nl

Namens het bestuur van de Huurdersvereniging Ouder-Amstel

Kijkt u op de website van de Belastingdienst als u wilt uitrekenen of u ook recht
heeft op huurtoeslag.

Uitspraak gluurverhoging
De uitspraak over de gluurverhoging
werd verwacht op 4 november 2019.
Vervolgens is deze uitgesteld naar 7
februari 2020. Inmiddels is de uitspraak
echter weer voor de vijfde(!) keer
uitgesteld. Wordt wederom vervolgd...

V.l.n.r.: Mary de Ligter, Marianne Copier, Wil Feddema,
José Janssen Groesbeek, Wouter Slokker en Wil Post
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