
Welkom bij 
Huurdersraad Vestia 

Splitsing van Vestia
Wat vind jij ervan?
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Inhoudelijke deel 
presentatie



Wie zijn wij?

Wij zijn de Huurdersraad, 
wij zijn vrijwilligers en 
huren ook van Vestia.
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Onze missie
Wij behartigen de 

gezamenlijke belangen 
van alle Vestia-huurders!
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We praten namens jullie 
met Vestia. Wijzen 
medehuurders de weg. 
Maken 
prestatieafspraken met 
gemeenten & Vestia. 
Informeren en betrekken 
medehuurders als 
vrijwilligers. Wat doen wij?
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Splits jij mee? 
Ben je nieuwsgierig 
geworden en wil je meer 
weten over vrijwilliger 
worden? 
Geef je interesse door en 
we nemen contact op!Wij gaan ook 

splitsen!
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Het probleem
&
De oplossing

● Schulden door 
‘derivatenschandaal’

● Dure leningen 
● Weinig geld om goed te 

presteren

● Vestia is gered: leningen 
geruild met andere 
woningcorporaties (2021)

● Vestia gaat splitsen 
per 1 januari 2023

● Woningen verkopen aan 
woningcorporaties buiten de 
‘kerngemeenten’
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Drie nieuwe 
woningcorporaties

● Den Haag
● Rotterdam
● Delft & Zoetermeer
● overig Nederland wordt 

verdeeld en zoveel mogelijk 
verkocht aan 
woningcorporaties

● Geld uit verkopen zorgt 
voor meer mogelijkheden op 
langere termijn

● ‘Sober & gezond’

Huurdersraad bewaakt dit met 
een commissie
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Huurdersraad splitst ook 
en blijft waken



Nieuwe Vestia’s:

Het splitsingsplan:
oude missie met extra 
aandacht voor 
duurzaamheid & 
betaalbaarheid
Wat vind je er van?

● Vestia is van plan te 
blijven doen wat ze nu 
doet. 

● Duurzaamheid en 
betaalbaarheid krijgen 
extra aandacht.

● Vestia zegt: ‘De basis 
(goede woningen, 
dienstverlening en sociaal 
beheer) doen we altijd goed 
voor iedereen die bij ons 
huurt, ongeacht locatie.’
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Wat gebeurt er nu al aan:

onderhoud, 
renovatie & 
verduurzaming en 
nieuwbouw
En wat vind je er van?

● Vestia werkt aan het op 
peil brengen van het 
normale, dagelijkse 
onderhoud en het groot 
onderhoud, zoals het 
schilderen van 
buitenkozijnen.

● Vestia zorgt dat het gebouw 
technisch in orde komt en 
blijft.

● Vestia verduurzaamt 
jaarlijks enkele 
woongebouwen per gebied. Ze 
doet dit alleen in de 
kerngemeenten.
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Huurdersraad 
adviseert 
met jouw inbreng

2021:

● Vestia komt met eerste plan
● Huurdersraad denkt mee en 

adviseert

2022:

● Huurdersraad adviseert in 
februari over de concept 
plannen (in 
‘voorconsultatie’)

● Instemmen met het 
definitieve plan en afgeven 
van een laatste 
‘zienswijze’ in april

10

Jij geeft input!

Jouw inbreng plaatsen we op 
onze website èn komt in 
onze zienswijze!



Splits jij mee? 
Ben je nieuwsgierig 
geworden en wil je meer 
weten over vrijwilliger 
worden? 
Geef je interesse door en 
we nemen contact op!Wij gaan ook 

splitsen!
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