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VOORWOORD

Door Covid-19 verliep het jaar 2020 geheel anders dan in de voorgaande jaren. Dat geldt ook voor de
HBVZ, de Huurdersraad Vestia en Vestia zelf. Gebleken is dat digitaal contact toch heel wat anders is
als fysiek contact van mens tot mens. Toch hebben we zoveel als mogelijk geprobeerd online de
contacten te behouden. In dit verslag wordt hier verder op ingegaan.

Ook onderwerpen als mede-zeggenschap bij participatie in het algemeen en bij renovaties is nog
steeds voor ons “een hot item”. Ook verder in dit verslag komen we hier uitgebreid op terug.
Was 2020 een heel bijzonder jaar, 2021 zal niet anders zijn, niet in het minst door Covid-19 en een op
handen zijnde grote reorganisatie bij Vestia die ook gevolgen zal hebben voor de participatie dus ook
voor de HBVZ. In de pers is hier al eerder over bericht. Het spreekt voor zich dat wij onze
huurders/bewoners van deze ontwikkelingen op de hoogte zullen houden.

Tenslotte wensen wij onze lezers veel leesplezier.

Zoetermeer, april 2021
Namens de HBVZ

Cees van der Harst, voorzitter
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BESTUUR
Aan het einde van dit verslagjaar bestond het bestuur uit de volgende personen:

Dhr. C.J. van der Harst Voorzitter

Dhr. A. Vrolijk Vicevoorzitter

Vacant Secretaris

Dhr. R.W. Ram Penningmeester

Dhr. L. Ralan Ondersteunend medewerker

BESTUURSVERGADERINGEN
De onderwerpen welke aan de orde zijn geweest:

● bespreken van de actuele ontwikkelingen op de woningmarkt
● actuele ontwikkelingen binnen Vestia
● bijwonen van bijeenkomsten
● de Algemene Ledenvergadering 2020
● het jaarverslag 2020
● verslag ALV 2019
● bestuurssamenstelling en voortgang HBVZ
● het periodieke overleg met Vestia (voor- en nabesprekingen)
● contactavonden bestemd voor bewonerscommisssies en huurdersraadplegingen
● klachtenafhandeling (het bewaken van procedures) met betrekking tot klachten en

geschillen
● het ICT-beleid
● deelname aan het overleg met de Gemeente Zoetermeer, woningcorporaties in Zoetermeer

en de andere huurdersorganisaties van deze corporaties over het opstellen en bewaken
van prestatieafspraken betreffende sociale woningbouw en -beheer

● de HBVZ-deelname aan de Huurdersraad Vestia
● P.R.
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TOELICHTING OP ENKELE VERGADERONDERWERPEN

PARKEERPROBLEMEN REMBRANDTSTRAAT

In de Rembrandtstraat had men te maken met parkeerproblemen doordat buurtbewoners onterecht
gebruik maakten van de beschikbare plaatsen die bij het complex Rembrandtstraat hoorden. Tevens
had men te maken met defecte parkeerbeugels. Inzet van de Bewonerscommissie Rembrandtstraat,
voorzitter Herman van der Vegte, heeft ertoe bijgedragen dat er nu een juiste indeling van de
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parkeerbeugels is gemaakt en dat bewoners met een eigen vervoermiddel nu ook weer een
parkeerplaats hebben.

ZEKERING-/METERKASTEN

Naar aanleiding van een bijna-brand-situatie (kortsluiting) van vorig jaar in enkele gevallen
(Seghwaert), heeft Vestia een project opgestart om het gehele betrokken complex te controleren.
I.v.m. Covid-19 heeft dit project achterstand opgelopen, maar zal in 2021 worden voortgezet en
afgerond waarna maatregelen zullen volgen.

DE ALGEMENE LEDENVERGADERING

De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering kon dit jaar niet fysiek gehouden worden (Covid-19). De
Zoetermeerse huurders waarvan wij het e-mail adres ontvangen hebben zijn, door middel van een
nieuwsbrief, hierover geïnformeerd. Ook op de website van de Huurdersraad is hier melding van
gemaakt. In de verstuurde nieuwsbrief en op de site van de Huurdersraad is het jaarverslag 2019
opgenomen.

BEWONERSCOMMISSIES

Dat bewonerscommissies een grote toegevoegde waarde hebben is algemeen bekend. Zeker als je
als huurder ook te maken krijgt met renovatieplannen. Als bewonerscommissie krijg je bij deze
plannen de gelegenheid om met Vestia om de tafel te zitten en de voor jou belangrijke zaken
bespreekbaar te maken. Daarnaast heb je als bewonerscommissie 2 x per jaar een gesprek met de
sociaal beheerder en wordt automatisch de servicekostenvoorschotten en -afrekening aangeboden.

Dat de oprichting van een bewonerscommissie niet altijd vlekkeloos verloopt is ons bekend en dit blijft
een zaak die onze aandacht behoeft. Overigens zijn er ook te renoveren complexen waarvan
bewoners de voorkeur geven een klankbordgroep op te richten, speciaal voor zo’n project.

FONDS HBVZ

Het participeren van huurders staat bij de HBVZ hoog in het vaandel en middels het Fonds HBVZ
willen we hiervoor een bijdrage leveren. Het Fonds HBVZ bestaat nu 3 jaar.

Voor dit fonds is een procedure ten behoeve van de uitvoering van de werkzaamheden van de
COMMISSIE FONDS HBVZ opgesteld. Deze procedure verwijst naar het Reglement t.b.v. Fonds
HBVZ, zoals vastgesteld in de Buitengewone Ledenvergadering van de HBVZ op 13 november 2017.
De commissie bestaande uit drie leden en één (onafhankelijk) voorzitter is in 2020 viermaal (online)
bijeen geweest om de ingediende aanvragen te beoordelen. In totaal zijn dit jaar 6 aanvragen
ingediend. Vijf aanvragen hebben plaatsgevonden tot een totaalbedrag van bijna EUR 2.000,00. Eén
activiteit heeft helaas niet plaats kunnen vinden (Covid-19). De situatie van 2020 zal er ongetwijfeld
toe hebben bijgedragen dat het aantal aanvragen aanzienlijk minder was. We hopen dat we voor 2021
hierin weer een stijgende lijn zullen zien.

In februari hebben de Zoetermeerse huurders waarvan wij in het bezit zijn van hun e-mailadres een
nieuwsbrief ontvangen in verband met onze “zoektocht” naar een (onafhankelijke) voorzitter.
Per 1 februari 2020 hebben wij de vacature in kunnen vullen en is Rien van der Winden voorzitter
geworden van het Fonds HBVZ. Rien is vicevoorzitter van de Huurdersraad Vidomes.

Om een grotere bekendheid aan het fonds te geven zijn er begin dit jaar flyers aan Vestia overhandigd
om te verspreiden. De flyers zijn in de informatiekastjes in de Vestiacomplexen opgehangen. Op de
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website van de Huurdersraad is onder de Werkgroep Zoetermeer informatie over het Fonds HBVZ te
vinden.
Heb jij zelf een goed idee om het Fonds HBVZ meer onder de aandacht te brengen dan horen wij dit
natuurlijk graag.

Niet alleen via het Fonds HBVZ is het mogelijk een activiteitenbijdrage te vragen. Dit kan ook bij Vestia
of Wijk aan Zet.

PRESTATIEAFSPRAKEN

Op 14 december 2020 werden de prestatieafspraken (PA) tussen gemeente Zoetermeer,
woningcorporaties en huurdersorganisaties getekend. Ook Vestia en de HBVZ-Huurdersraad Vestia
deden mee. Namens de HBVZ tekende Arie Vrolijk.

De Huurdersraad tekende voor drie van Vestia’s “kerngemeenten”: Delft, Den Haag en Zoetermeer
gedeeltelijk de afspraken voor 2021. Voor Rotterdam zijn aanvullende afspraken gemaakt op de
tweejarige afspraken die vorig jaar al waren afgesproken voor 2020 èn 2021.

De Huurdersraad tekent opnieuw niet voor de afspraken over kwaliteit en duurzaamheid, omdat ze de
prijs-kwaliteitsverhouding van de huurwoningen van Vestia nog steeds ondermaats vindt. De
Huurdersraad gaat net als vorig jaar niet akkoord met een onderhouds- en investeringsbedrag en een
verduurzamingsbudget dat in haar ogen te laag is om hier verandering in te brengen.

RENOVATIES

In 2018 is gestart met groot onderhoud en verbetering van de kwaliteit en de energieprestatie van de
woningen en het flatgebouw Fonteinbos (244 woningen). Voor de zomervakantie 2020 zijn zoveel
mogelijk werkzaamheden afgerond.
Vestia heeft de Bewonerscommissie en alle bewoners op 16 juli bedankt voor de medewerking tijdens
de renovatie. Als blijk van waardering werd er huis-aan-huis tasjes uitgedeeld.

Hier blijkt ook weer hoe belangrijk een Bewonerscommissie bij renovaties kan zijn.
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Het is zeker de moeite waard om eens langs te lopen en zelf het eindresultaat te bewonderen.

Verder is een grootschalige renovatie verricht aan het complex Van Eerdenstraat (verbetering
energieprestaties, kozijnen, ramen en sanitaire voorzieningen). Dit bewerkelijke complex, veel
bewoners hebben een hoge leeftijd, is niettemin succesvol afgerond.

Naast eerder genoemde projecten staan er nog een aantal projecten op stapel waaronder de
renovatie van de Dunantstraat en de Van Aalstlaan. De HBVZ heeft al meerdere gesprekken hierover
gevoerd met Vestia.

DE JAARLIJKSE HUURDERSDAG

Voor het eerst na 4 succesvolle huurdersdagen bleek het in 2020 niet mogelijk om onze jaarlijkse
huurdersdag te organiseren. Zoals iedereen weet kregen we te maken met Covid-19 en alle daarbij
behorende beperkingen,

MAAR….

We hebben een andere invulling hiervoor gevonden. In december hebben alle Vestia-huurders
waarvan wij het e-mailadres in ons bezit hebben een ansichtkaart ontvangen met de uitnodiging voor
ons, in het voorjaar van 2021, te houden Online huurjournaal “Hoe huurt het eigenlijk”.
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BIJEENKOMST OVER ENERGIE EN DUURZAAMHEID IN HUIS

Vanuit de HBVZ en de Huurdersraad heeft men op zaterdag 7 maart een bezoek gebracht aan het
Energiecafé010. Dit werd gehouden in Bluecity010 (voormalige Tropisch Zwemparadijs aan de
Maasboulevard).
Er waren diverse interviews en 10 workshops verdeeld over twee rondes.
Er is gesproken over:
- warmtepompen
- isolatie
- zonnepanelen
De bezoekers hebben het als een interessante dag ervaren.

ICT

De site van de HBVZ (hbvz.nl) wordt tegenwoordig middels een link direct doorgeleid naar de site van
de Huurdersraad Vestia. Het automatiseringssysteem van de hbvz.nl was namelijk verouderd en niet
meer te herstellen.
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HET BEHARTIGEN VAN HUURDERSBELANGEN

SUCCESSEN VAN 2020

Renovatie Fonteinbos
In de wijk Meerzicht zijn de renovatiewerkzaamheden aan de flat Fonteinbos afgerond. Er hebben
onderhouds- en isolatiewerkzaamheden plaatsgevonden.

Ongemakkenregeling
Vanuit de Huurdersraad Vestia is in overleg met de HBVZ een zgn. Ongemakkenregeling door Vestia
getroffen bij renovaties. Hiermee krijgen bewoners een financiële vergoeding bij woonongemak.

Oprichting Bewonerscommissie
De opgerichte Bewonerscommissie Fonteinbos heeft een belangrijk steentje bijgedragen aan
bovengenoemd verloop van de renovatie. Commissieleden, bedankt voor jullie inzet!

Het 3-jarig bestaan van het Fonds HBVZ
Ondanks de beperkingen hebben een aantal huurders uit Zoetermeer toch een mogelijkheid gevonden
om de participatiegedachte, binnen de regels van het corona tijdperk, uit te kunnen dragen.
Bewoners van seniorencomplex de Kreek werden tijdens een geweldig balkon concert tijdens
(K)Woningsdag verrast met een mooie orchidee
Voor een impressie, zie:
https://zoetermeeractief.nl/nieuwshome/actueel/391-april-2020/18431-balkonconcert-voor-be
woners-op-woningsdag
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Daarnaast werd ook dit jaar o.a. weer een gezellige BBQ gehouden en was er een viering in verband
met 25-jarige bewoning van een woonblok. Heel fijn om te lezen hoe iedereen genoten heeft van dit
samenzijn met elkaar en te zien hoe huurders zich voor anderen inzetten om er een geslaagde dag
van te maken. Bedankt voor de foto’s.

De vacature voor een (onafhankelijk) voorzitter voor het Fonds HBVZ is ingevuld. De heer Rien van
der Winden is sinds 1 februari voorzitter van het Fonds.

Energiecoaches
Ook voor de energiecoaches een ander jaar als gebruikelijk. Veelal was het niet mogelijk om fysiek bij
de huurder langs te gaan maar kon men wel telefonisch een aantal handige tips doorgeven. Wil jij ook
een afspraak met een energiecoach dan kun je je hiervoor aanmelden via de website van de
Huurdersraad Vestia. Bij elk verzoek zal dan gekeken worden naar de mogelijkheden voor een bezoek
of telefonische contact. Een energiecoach kan adviseren over je stook- en woongedrag en de
adviezen zijn vrijblijvend en geheel gratis.

Nieuwsbrieven
Onze gebruikelijke Algemene Ledenvergadering en fysieke huurdersraadpleging kon dit jaar geen
doorgang vinden. Toch hebben we de Zoetermeerse huurders, waarvan wij het e-mailadres hebben
ontvangen, kunnen bereiken door middel van diverse nieuwsbrieven. Denk hierbij aan het jaarverslag
2019 HBVZ, de vacature voor een (onafhankelijk) voorzitter voor het Fonds HBVZ, een enquête over
hoe jij jouw huurwoning en het huren bij Vestia ervaart en de enquête over corona.

Wij zijn blij met jullie input zodat we namens jou met Vestia kunnen praten over wat jij belangrijk vindt.

Nieuw lid Algemene Raad
Mevrouw Leny Cohen is dit jaar lid geworden van onze Algemene Raad van de Huurdersraad Vestia
om de huurders in Zoetermeer te vertegenwoordigen. Deze Algemene Raad houdt toezicht op het
Bestuur van de Huurdersraad.
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SPEERPUNTEN VOOR 2021

Bewonerscommissies
Een belangrijk punt waar we ons sterk voor blijven maken is een  goede vertegenwoordiging van
huurders via bijvoorbeeld bewonerscommissies en klankbordgroepen. Iedereen woont graag in een
goede leef- en woonomgeving en wie kan dit dus beter vertalen dan de huurder zelf. De HBVZ wil de
huurders hiervoor enthousiasmeren en zal daar dus ook faciliteiten voor bieden.

Door Covid-19 is het nog niet mogelijk om onze gebruikelijke fysieke huurdersraadpleging te houden
maar wij zullen de Zoetermeerse huurders op een andere wijze om hun input gaan vragen. De
uitkomsten hiervan kunnen wij weer inbrengen bij het management van Vestia zodat jouw stem
gehoord wordt.

Renovatieprojecten
Een goed verloop van de renovatieprojecten met speciale aandacht voor het vroegtijdig informeren
van de huurders over de gang van zaken.

Prestatieafspraken
Ook voor 2021 krijgt het de volle aandacht van de HBVZ. Wanneer nodig word je tussentijds van de
resultaten op de hoogte gebracht.

Fonds HBVZ
Het fonds HBVZ is er voor alle Vestia huurders uit Zoetermeer en we blijven proberen om zoveel
mogelijk huurders hierover te informeren. We hopen dan ook dat meer huurders hun gedachten laten
gaan over de participatiegedachte. De aanvragen hiervoor zien wij graag tegemoet. Het bevorderen
van de onderlinge betrokkenheid is erg belangrijk en de HBVZ blijft zich hier dan ook graag voor
inzetten. Suggesties voor vergroting van de bekendheid van het Fonds HBVZ zijn welkom.

Aanvragen voor het fonds kunnen ingediend worden via Petra de Hoog, e-mailadres:
petradehoog@huurdersraadvestia.nl met als omschrijving: Aanvraag Fonds HBVZ.
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ALGEMENE LEDENVERGADERING

De Algemene Ledenvergadering kon dit jaar geen doorgang vinden. De huurders waarvan wij het
e-mailadres ontvangen hebben, hebben het jaarverslag 2019 via een nieuwsbrief gemaild gekregen.
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OVERIGE CONTACTEN

Huurdersraad Vestia
Ook in 2020 hebben we actief het contact met de huurders gezocht. Op een andere wijze dan
gebruikelijk omdat de jaarlijkse fysieke huurdersraadplegingen geen doorgang konden vinden. De
huurders waarvan wij in het bezit zijn van de e-mailadressen zijn benaderd via onze nieuwsbrieven
met informatie en enquêtes. Met deze informatie hebben wij de belangen van de huurders voor de
huurders kunnen behartigen.
Tot slot: bekendheid met elkaar is belangrijk, wij hebben inmiddels van duizenden huurders een
e-mailadres en mailen hen zowel tips als vragen. Ben jij al aangemeld? Kijk ook eens op
huurdersraadvestia.nl (en klik op Contact voor aanmelden op de nieuwsbrief).

BEREIKBAARHEID
Wij zijn telefonisch bereikbaar op 085 0160105

Een briefje sturen of e-mailen kan natuurlijk ook, ons adres is:

HBVZ
Fonteinbos 1 C
2715 XB  Zoetermeer
e-mailadres: hbvz@ziggo.nl
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