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Hestia wil graag
je mening horen!

Doe mee met onze enquête en
maak kans op een dinerbon!

Hestia adviseert en spreekt
namens alle huurders
Alle huurders mogen meepraten bij adviezen en
het bepalen van standpunten. Per onderwerp
zoeken we naar de meest passende vorm
hiervoor. Het onderwerp, het tijdpad,
uitvoerbaarheid en kosten spelen hierbij
een rol.

Meepraten of op de
hoogte blijven?

Stuur een mailtje met je naam
en adres naar: info@bvhestia .nl

Je kan je mening op verschillende
manieren laten horen:

Doe mee met de enquete!
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In de enquête vragen we je me
ning
over een nieuwe , andere mani
er
om mee te denken met Hestia
.
Laat je mening horen !

Digitaal Advies Panel

Alle huurders kunnen deelnem
en
in het Digitaal Advies Panel.
Als een onderwerp zich er voor
leent, wordt hiervan een digit
ale
vragenlijst opgesteld en aan de
deelnemers toegestuurd.
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Dicht bij huis
Een nieuw jaar een nieuw begin een nieuw geluid
met een nieuwe voorzitter. 2014 was een moeilijk jaar
voor de woningcorporaties. Er waren veel misstanden
en schandalen die uiteindelijk geleid hebben tot een
parlementaire enquête.
Dat er veel is misgegaan wijt de enquêtecommissie aan vier oorzaken:
1 – Het moreel kompas was onvoldoende
2 – Een gebrek aan grenzen en toezicht
3 – Er was veel geld maar weinig risicobesef
4 – Naast falende corporatiebestuurders ook falend toezicht en falende politiek.
Voorzitter Louis Zwaan en

Er was gebrekkige inzicht in de vragen – doen de corporaties de goede dingen?

secretaresse Stéfanie Verboon.

en doen ze de goede dingen goed?
De conclusies uit het enquêterapport zijn verwerkt in een vernieuwde Woningwet.
Gemeenten en huurders krijgen een grotere rol in het lokale woonbeleid. De
positie van huurdersorganisaties zoals Hestia wordt sterker, bijvoorbeeld door
samenspraak in driepartijenoverleg tussen huurdersorganisaties, gemeenten
en corporaties. Huurdersorganisaties zitten hierbij als gelijkwaardige partij aan
tafel bij het opstellen van een gemeentelijke woonvisie en Prestatie Afspraken.
Daarnaast bepleit de commissie meer directe democratie door het houden van
huurdersraadplegingen.
Hestia krijgt meer zeggenschap
De huurdersorganisaties (HBV’s) krijgen meer zeggenschap en rechten bij het
bepalen van beleidskeuze in samenspraak met de woningcorporatie en de
gemeente. Voor meer slagkracht en expertise werkt Hestia daarom samen
met alle HBV’s van Portaal - in Soest, Leiden, Arnhem, Nijmegen en Utrecht.
We stemmen onze adviezen aan Portaal over voorgenomen beleidskeuzen af.
Enquête geeft inzicht jouw wensen
Hestia werkt voor alle 5.459 huurders van Portaal in Amersfoort. Graag komen

Invullen van
de enquête via
de website kan ook.
Dit is voor Hestia
sneller en goedkoper.
www.bvhestia.nl

wij met u in contact over uw woonwensen en –ideeën zodat wij u goed kunnen
vertegenwoordigen. Neem alstublieft de tijd om de enquête bij dit Magazine in te
vullen. Zo leren wij hoe we u beter kunnen informeren en meer betrekken bij ons
werk. Het duurt maar een paar minuten en u kunt er een dinerbon mee winnen!
Het wordt een mooi jaar.
Louis Zwaan, voorzitter
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Word ook lid !
Hoe

meer leden , hoe sterker we
staan ! Alle huurders van Port
hebben voordeel bij een sterke aal
bewonersvereniging
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HUURDERS KRIJGEN MEER INVLOED

Grotere
verantwoordelijkheden

Hestia
Huurdersverenigingen krijgen binnenkort meer in de melk
te brokkelen door invoering van de nieuwe Woningwet per
1 juli 2015. In Amersfoort gaat Hestia onderhandelen met de
gemeente en de woningcorporaties over de prestatieafspraken
die in 2016 ingaan.

Ook op het beleid van Portaal wordt onze inbreng

de gemeente Amersfoort te komen tot afspraken

groter. We zijn bezig met Portaal om te komen tot

om onze positie over het woonbeleid te verstevigen.

afspraken over welke zaken we samen tot een beleid

Wij zullen u regelmatig informeren hoe wij de

kunnen komen, bijv. de portefeuillestrategie.

nieuwe verantwoordelijkheden gaan invullen.

In het kort houdt de portefeuillestrategie in: hoeveel

Ook van uw kant staan we graag open voor suggesties

woningen verhuurt Portaal en in welke huurklasse;

om de invloed van u als huurder te vergroten.

hoeveel en wat gaat Portaal bouwen; welke woningen
worden gesloopt, welke worden gerenoveerd.
Ook gaat Hestia meepraten over de aanpassing van
de huren in 2016. Onlangs hebben we met Portaal
afgesproken dat we in het najaar om de tafel gaan
zitten om te bekijken wat er nodig is om te komen
tot goede afspraken over de huur in 2016.
Portaal en Hestia hebben overleg over de invulling
van de nieuwe verantwoordelijkheden die vanuit de
nieuwe Woningwet aan huurdersverenigingen worden

Als huurder heb je
invloed op het werk
van Hestia . Kijk
op
pagina 2 hoe dat ka
n.

gegeven. Ook is Hestia in 2014 al begonnen om met
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ADVIESDOSSIER

Huurverhoging
2015 lager dan
is toegestaan
6
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Minister Blok heeft voor 2015 een inkomensafhankelijke huurverhoging toegestaan:

Inkomens tot

€ 34.229

2,5% (1% inflatie + 1,5% )

Inkomens tussen

€ 34.229 en € 43.786

3% (1% inflatie + 2% )

Inkomens boven

€ 43.786

5% (1% inflatie + 4% )

Portaal wilde eerst de inkomens tot € 34.229 een huurverhoging geven van 2% en inkomens
tussen € 34.229 en € 43.786 een verhoging van 2,5%. Daarboven de volle 5%.
Hestia heeft Portaal laten weten dat de huurverhogingen van 2013 en 2014 hebben geleid tot
(betalings)-problemen bij de laagste inkomens. Eigenlijk had de huur dit jaar niet verhoogd
mogen worden. Portaal stelt dat de verhuurdersheffing hen noodzaakt de huur te verhogen.
Na overleg tussen huurdersverenigingen en Portaal heeft Portaal besloten de huurverhoging voor:

Inkomens tot € 34.229 mét een huur van € 618,24 en hoger tot 1% te beperken.
Inkomens van € 34.229 met een huur lager dan € 618,24 worden met 2% verhoogd.
De inkomens tussen € 34.229 en € 43.786 krijgen 2,5% verhoging.
De hogere inkomens 5% verhoging.

Hestia is opgelucht dat de lagere inkomens enigszins ontzien zijn bij deze huurverhoging.
Maar sociale huurwoningen worden steeds duurder en het plafond van de huur van
sociale huurwoningen wordt steeds sneller bereikt. Dit maakt het noodzakelijk dat er in
de toekomst een andere wijze van huuraanpassingen komt.
Het is ons gebleken dat we meer inzicht moeten krijgen in de financiën van Portaal om goed
te kunnen onderhandelen over de hoogte van de huren. Intussen zijn we hiermee gestart.
Financiële deskundigen van Portaal hebben ons inzicht gegeven hoe het ‘huishoudboekje’
van Portaal er uitziet.
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enquête
DOE MEE MET ONZE ENQUÊTE EN
MAAK KANS OP EEN DINERBON

Wat zijn jouw
(woon)wensen?
Portaal verhuurt woningen. Bewonersvereniging Hestia komt

De ingevulde
enquête
kan je
dichtplakken
en zonder
postzegel
opsturen.

op voor de belangen van huurders van Portaal in Amersfoort.
Hestia helpt, ondersteunt, bemiddelt en geeft informatie als je
vragen of klachten hebt over je huur, woning of woonomgeving.
Als bewonersvereniging willen wij graag weten wat jouw wensen zijn, zodat
je prettig kunt wonen. Vandaar deze enquête. Het invullen van de enquête
kost je maar een paar minuten. En stuur je hem vóór 20 augustus terug,
dan maak je ook nog eens kans op een dinerbon ter waarde van 50 euro!

Je kunt deze enquête ook digitaal invullen
via www.bvhestia.nl .
Dit is voor Hestia sneller en goedkoper!

KOPERS EN HUURDERS TELEMANNHOF TREKKEN SAMEN OP

Saamhorigheid, daar draait het om bij de
Telemannhof. In dit complex – met 9 koop- en
38 huurappartementen – wordt geen onderscheid
gemaakt tussen kopers en huurders. Carolyn van
de Reep, voorzitter van de VvE: ‘Het gezamenlijk
belang weegt het zwaarst. Wij kijken naar wat
we als huurders en eigenaren gemeen hebben.’
Dit bijzondere complex mag proefdraaien met
de nieuwe afspraken rondom huurdersparticipatie.

‘Gewoon doen!’
Wat is er volgens jou veranderd met de

NIEUWE AFSPRAKEN HUURDERSPARTICIPATIE IN VvE’s

nieuwe afspraken?

Bij verkoop van huurwoningen ontstaat een gemengd

We zien dat Portaal door dit project meer

complex met huur- én koopappartementen. Er wordt

betrokken raakt. En er ontstaat meer bewustzijn

dan een Vereniging van Eigenaren (VvE) opgericht die

bij het VvE bestuur en de bewoners, dat we

verantwoordelijk is voor het beheer en onderhoud.

invloed kunnen hebben op het beheer. Dat

Alle eigenaren, waaronder ook Portaal, zijn lid van

bewustzijn moet nog wel verder groeien, ook

de VvE.

bij de huurders, want die zijn gewend om
naar Portaal te kijken. In mei hebben we een

Stemrecht

bijeenkomst georganiseerd om iedereen te

Tot voor kort hadden huurders géén stem in een VvE.

informeren over de nieuwe afspraken.

Meepraten moest via Portaal. Nu is afgesproken dat
huurders aanwezig mogen zijn op de Algemene Leden

Hoe ging het dan eerst?

Vergadering. En dat ze stemrecht hebben over zaken

Sinds de verkoop van de eerste woningen en

die direct gevolgen hebben voor de huurders. Bijvoor-

de oprichting van de VvE, trok Portaal zich meer

beeld omdat ze daaraan meebetalen, zoals schoonmaak.

terug en liet het beheer over aan de Rendant,

Maar ook het opstellen van leefregels hoort erbij.

Lees verder op pagina 10
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Vervolg interview van pagina 9

de beheerder. Als we wat gedaan wilde hebben,
moesten we wachten tot de ALV, dat kon wel bijna
een jaar duren. Nu worden we door Portaal goed
begeleid. Als VvE bestuur gaan we de Rendant

Hestia Helpt

Door mee te denken
adviseren en klach , te
te
behandelen . Ook in n te
ee
met huur- én koop n complex
woningen .

sterker aansturen en controleren. De Rendant moet
nog leren om klantvriendelijker te werken. Een lijst
met 25 agendapunten voor een ALV zonder nadere
toelichting, dat werkt niet.
Gaat de positie van de bewonerscommissie 		
Hoe zorgen jullie dat de huurders meedoen?

10

veranderen?

Ons VvE bestuur werkte al samen met de bewoners-

Nee, voorlopig niet. De bewonersavond voor

commissie, waarin de huurders zitten. Er zitten

álle bewoners, die zij jaarlijks in november

ook huurders in onze technische commissie.

organiseren, blijft bestaan. Op die manier heb je

Maar nog belangrijker is, dat je saamhorigheid

twee momenten in het jaar dat je met elkaar alle

creëert. Op onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie komen

belangrijke zaken kunt bespreken. We willen wel

altijd zo’n 30 bewoners. We gaan nu ook een

onze vier woongroepen, die bestaan uit jongere

midzomerfeest organiseren met een tent voor op

huurders, meer betrekken, want onze actieve

onze parkeerplaats.

huurders worden steeds ouder.
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AAN DE SLAG! JE HEBT INVLOED

NIEUWE AFSPRAKEN HUURDERSPARTICIPATIE IN VvE’s
Eigen initiatief
Het mogen meebeslissen vraagt eigen initiatief van
Al een gezamenlijke Algemene

de huurders. Want als zij niet komen opdagen op een

Ledenvergadering (ALV) gehad?

ALV, stemmen ze niet mee, en hebben ze geen invloed

Jazeker, op 27 mei. We hadden een goede opkomst

(tenzij zij een volmacht afgeven aan Portaal). Het is dus

met de helft eigenaren en de helft huurders.

zaak om de handen ineen te slaan en mee te doen.

De huurders hebben het buitenschilderwerk
geagendeerd. Dat had in 2013 moeten gebeuren.

Proefprojecten

Daar is in de VvE naar geluisterd. We gaan dat

Om dit onder de knie te krijgen, werken in Amersfoort

in 2015 of op zijn laatst 2016 uitvoeren. Ook gaan

drie gemengde complexen – als proef – met de nieuwe

we nieuwe schoonmaak- en glasbewassings-

afspraken. Dit zijn de Gele Lis, Nieuw Wede en de

contracten afsluiten. Ja, we hebben op de ALV het

Telemannhof. Hun ervaringen worden na een jaar

gevoel gecreëerd dat we samen aan het roer staan,

verzameld en verwerkt in een handreiking. Daarmee

daar ben ik heel blij mee. Je moet niet teveel

kunnen dan ook andere VvE’s aan de slag.

regeltjes maken maar gewoon doen!
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Word ook lid !

Hoe meer leden , hoe sterker we
staan !
Alle huurders van Portaal he
bben voordeel
bij een sterke bewonersverenigin
g
Lid worden
Download een inschrijfformulier via: www.bvhestia.nl
Het formulier kan je zonder postzegel naar het antwoornummer sturen.
Inschrijfgeld bedraagt éénmalig € 9. Vergeet je handtekening niet.

Ben je al lid?
Verhuizing, sterfgeval, verandering van emailadres?
Geef het aan ons door! Stuur een mail met je naam,
adres en wat er verandert naar: info@bvhestia.nl

Lid zijn heeft voordelen
Als lid van Hestia kan je bij ons terecht voor bemiddeling
als je met klachten er met Portaal niet uitkomt. Je hebt
invloed op de inzet van Hestia en kan deelnemen aan
bijeenkomsten van Hestia en cursussen van de Woonbond.

Actief in de buurt

ogte!
Blijf op de ho te houden

og
aag op de ho
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Ben je actief in, met en voor je buurt? Hestia ondersteunt
bewonersgroepen. Kijk op info@bvhestia.nl voor informatie.
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