
  
  
  

 Aan:    Woonforte directeur bestuurder Monique Brewster en   

Manager Wonen Aad van der Reijken   

 Van:    Bestuur Huurdersorganisatie Groene Hart  

 Datum:   11 mei 2020  

 Onderwerp:  Huurbeleid Fideliohof, Rigolettohof en Stromenwijk  

  

  

  

Geachte mevrouw, heer,  

  

  

Middels deze brief willen wij het volgende onder uw aandacht brengen. Wij hebben concrete signalen 

van verschillende huurders ontvangen over de onlangs voorgestelde huurverhoging. Met name gaat 

het om huurders uit de complexen Fideliohof, Rigolettohof en Stromenwijk. Wij kunnen niet 

beoordelen om hoeveel woningen het precies gaat, maar in de Fideliohof en Rigolettohof gaat het om 

tenminste 29 woningen (op een totaal van 127) en in de Stromenwijk gaat het ook om minstens 35 

woningen (op een totaal van 43).   

  

Voor de goede orde, wij zijn geen klachtenbureau van onze medehuurders en verwijzen (bijna) altijd 

direct door naar Woonforte. Echter, hebben wij het zeer sterke vermoeden dat deze kwesties geen 

incidenten op zichzelf zijn maar mogelijk breder en structureel van aard zijn.   

  

Het is om die reden dat wij aandacht vragen voor deze kwestie. Wat is het probleem?   

  

1. Van een aantal concrete gevallen hebben wij begrepen dat u een groot aantal woningen in 

bovenstaande complexen als geliberaliseerd beschouwt terwijl die –op basis van de 

aanvangshuurprijs, huuringangsdatum en huurcontract- als sociale huurwoning gelabeld dienen te 

zijn. Wij hebben daar ook kennis van kunnen nemen.  

  

2. Woonforte past een huurverhogingsbeleid toe op deze woningen die volgens ons niet in lijn is 

met het vastgestelde streefhuurbeleid van op of boven 70%. Wij hebben daar ook kennis van kunnen 

nemen.  

  

In de tussentijd hebben wij de betreffende bewonerscommissies het advies gegeven hun individuele 

bezwaren aan u kenbaar te maken. Daarnaast bereiken ons ook signalen uit andere wijken en 

buurten waaronder Boskoop, waar dit mogelijk zich ook zou voordoen. Daarover hebben wij nog geen 

concrete gegevens, daar zijn we nu mee bezig om dat te verzamelen.  

  

Onverlet uw antwoorden op hun bezwaren, vragen wij u of u ons inzichtelijk kunt maken op grond 

van welke feiten u de betreffende woningen als geliberaliseerd beschouwt en op grond van welke 

feiten u in deze gevallen afwijkt van het streefhuurbeleid.  

  

Graag willen wij deze kwestie met u op korte termijn bespreken.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Voorzitter  Secretaris 

F. Margez  J. Pison  
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