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2020 Een jaar om snel te vergeten
Beste medehuurders
Nu we in 2O21 zijn aangekomen zullen veel mensen weer voorzichtig naar de toekomst kijken want… 
ohh wat was 2020 een jaar. Een jaar waar onze 'normale' dagelijkse gang van zaken totaal is veranderd. 
We zitten thuis, hebben geen feestjes en die knuffel is niet meer zo vanzelfsprekend. De feestelijke 
maand december zag er ook anders uit dan we gewend zijn 'We blijven thuis maar laten ons er niet van 
weerhouden om er toch een klein feestje van te maken'.

Het jaar 2020 is voorbij, er is wel veel gebeurd en HOGH heeft niet de huurdersbijeenkomst in november 
kunnen organiseren i.v.m. corona. Wij hopen dat dit in uw huishouden niet toegeslagen heeft. Wij willen 
u veel sterkte toewensen in deze moeilijke tijd.

Ondanks de omstandigheden heeft HOGH niet stil gezeten. 

HOGH heeft op het gebied van de huurverhoging een succes geboekt. Bewoners die voor 1 juli 1994 in 
hun huidige woning wonen, vallen onder de regels van een Sociale Huurwoning. 35 huurders hebben 
(mede) door onze actie een lagere huurverhoging gekregen. 

Veel vergaderingen gingen dit jaar via beeldvergaderingen. Het is niet de meest prettige vorm van 
vergaderen, maar zo konden en kunnen zaken toch opgepakt en afgerond worden.
Zo zijn ook prestatie afspraken gemaakt tussen beide huurdersorganisaties: HOGH en SBHw, de beide 
woningcorporaties: Woonforte en HaBeKo, en de gemeente Alphen aan den Rijn. Verder in dit blad vindt 
u daarover meer informatie.

Wij hopen in november 2021 weer een huurdersbijeenkomst te kunnen houden, zodat wij u weer live 
kunnen vertellen over onze resultaten over dit jaar.

Frederike Magez, Voorzitter Huurdersorganisatie Groene Hart
Alle artikelen kunt u ook vinden op onze website: www.hogh.nl

De prestatieafspraken

Nieuwe prestatieafspraken met Gemeente Alphen aan den rijn, woningcorporaties en huurders
organisaties moeten ervoor zorgen dat iedere inwoner ongeacht zijn of haar inkomen passende 

huisvesting heeft. Aan deze afspraken ligt de woonvisie van de gemeente ten grondslag. We hebben er 
vertrouwen in dat we goede afspraken maakten met de gemeente, waarbij we verantwoordelijkheid nemen 
voor de zaken die passen bij onze rol als huurders organisatie. Onze inzet moet ten goede komen aan onze 
doelgroep: de huurder en diegene die een betaal bare huurwoning zoekt. Wij maken samen op 
gelijkwaardige basis afspraken over het aantal sociale huurwoningen, de huisvesting van bijzondere 
doelgroepen en het verbeteren van de woon en leefomgeving.

Gemeente Alphen aan den Rijn, huurderorganisaties Stichting Huurdersorganisatie Groene Hart en Stichting Bewonersbelangen Habeko wonen en de 
woningcorporaties Habeko en Woonforte maken jaarlijks afspraken over het aantal sociale huurwoningen, de huisvesting van bijzondere doelgroepen en 
het verbeteren van de woon- en leefomgeving. Op 9 december 2020 tekenden alle partijen de prestatieafspraken 2021.

De prestatieafspraken moeten ervoor zorgen dat iedere inwoner, ongeacht zijn of haar inkomen, passende huisvesting heeft. In 2021 wordt o.a. gestreefd 
naar het versnellen van de bouw van sociale huurwoningen en het waarborgen van de betaalbaarheid van huurwoningen. Partijen hebben meerjarige 
afspraken gemaakt in het ambitiedocument prestatieafspraken 20172021. Deze worden jaarlijks besproken en geactualiseerd. ●

https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/alphenaandenrijn/82d8a705-fd0a-4bee-b17e-043516863f9d
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Even kennismaken
Hij is regiodistributeur, werkt als iedereen slaapt en gaat naar bed als Nederland 
ontwaakt. „Nee, niet de hele dag, ik heb voldoende vrije tijd en zocht zinvol 
vrijwilligerswerk.” Toen kwam het vicevoorzitterschap van de Huurders
organisatie Groen Hart (HOGH) voorbij. Robér van Leeuwen (52) is politiek 
geïnteresseerd en maatschappelijk betrokken. Zijn politieke interesse en 
maatschappelijke betrokkenheid blijken onder andere uit zijn inzet en passie 
voor het Bomenpanel Alphen. Het vicevoorzitterschap bij de HOGH is daarom 
niet zo vreemd. Het komt voort uit diezelfde interesse en betrokkenheid.

‘Het bomenpanel is een initiatief van inwoners 
met belangstelling voor het Alphense bomen
beleid. Wij bieden de gemeente een onafhankelijk, 
deskundig en gedragen platform dat met haar 
adviserende en signalerende rol vanuit een brede 
achterban in alle wijken en kernen een bijdrage 
levert aan de kwaliteit van het bomenbeleid. 
Wij voelen ons vertegenwoordigers van alle 
inwoners van de gemeente’, is op de website van 
het Bomenpanel te lezen. 

De doelstelling van de Huurdersorganisatie ligt 
vrijwel in het verlengde van deze doelstelling. 
De Huurdersorganisatie Groene Hart, als organisatie 
van huurdersbelangen. ‘De Huurdersorganisatie 
Groene Hart is een organisatie die opkomt voor 
de belangen van alle huurders van Woonforte.’ 
Niet verwonderlijk dus dat Robér van Leeuwen, als 
iemand die zich wil inzetten voor de belangen van 
de gemeenschap, ja zei toen hem in 2019 werd 
gevraagd of hij zitting wilde nemen in het bestuur 
van de HOGH. 

Alle stemmen tellen
Bij de HOGH telt de stem van alle huurders, 
„Nee, wij zijn niet het eerste aanspreekpunt voor 
een lekkende radiator of uitgevallen verlichting 
in de algemene ruimten van flatgebouwen.” 
Van Leeuwen wijst op het telefoonnummer van 
Woonforte (0172 418 518) en op de website van 
de corporatie (www.woonforte.nl/Reparaties.html). 
„Natuurlijk, als het niet wil vlotten met de 
reparatie of de communicatie hapert, kan men 
altijd een signaal bij ons afgeven. Dat pikken we 
dan op, maar in principe overlegt de huurders
organisatie met Woonforte over de belangen die 
alle huurders aangaan zoals bijvoorbeeld huur
verhogingen of verduurzaming van woningen.” 

Een zinvolle tijdbesteding
Dat het bestuur van de HOGH in goed overleg met 
Woonforte de belangen van de huurders behartigd, 

blijkt uit het feit dat vanaf 1 juli 2020, ondanks de 
sterk gestegen kosten waar ook de woning
corporatie mee werd geconfronteerd, de 
gemiddelde huur voor de sociale huurwoningen 
1,96% lager is komen te liggen dan de inflatie-
correctie en dat de huurstijging voor bijna 
6.500 huurders 1,3% lager ligt dan de 2,96% 
inflatie correctie. Van Leeuwen schetst het 
spanningsveld tussen huurverhoging in het 
algemeen en verduurzaming van huurwoningen 
die niet meer voldoen aan de eisen van de tijd. 
Zo moet Woonforte 28 miljoen aan belastingen 
betalen terwijl de corporatie dat liever ten goede 
laat komen aan de huurders. In de ‘strijd’ tegen 
deze zogenoemde verhuurdersheffing trekken 
Woonforte, de HOGH en de Woonbond 
gezamenlijk op.

Naast zijn bestuurlijke en beleidsmatige inzet 
houdt Van Leeuwen zich ook bezig met het 
actueel houden van de website. „Het bestuur van 
de Huurdersorganisatie Groene Hart, zet zich vol 
in voor de belangen van de huurders van de 
woningcorporatie Woonforte. „Ja, dat kan je wel 
als een zinvolle tijdbesteding betitelen”, zegt hij 
met een glimlach. ●  Roelf Scholma

Prestatieafspraken 
voor 2021
Enkele voorbeelden van de afspraken 
die voor het jaar 2021 gemaakt zijn:

 ■ Het versnellen van de bouw van sociale 
huurwoningen. Niet alleen in groei van de 
woningvoorraad door (tijdelijke) woningbouw 
op onorthodoxe locaties maar ook door het 
bevorderen van de doorstroming. Bij nieuw
bouw geven de corporaties voorrang aan 
huurders die een sociale huurwoning achter
laten. Senioren die naar een appartement 
verhuizen, kunnen de sleutel zijn om 
doorstroming op gang te brengen.

 ■ Met het project Passend (t)huis stimuleert 
Woonforte doorstroming van senioren vanuit 
een eengezinswoning en vergroot daarmee 
de verhuisketen. Habeko wonen stimuleert de 
doorstroming bij de invulling van het lokaal 
maatwerk. De gemeente werkt verder in 
samenwerking met externe partners aan de 
uitwerking van woonservicegebieden met 
woonzorgcomplexen, waar senioren in de fase 
van vitaliteit tot aan zware zorg terecht kunnen.

 ■ De betaalbaarheid van huurwoningen 
waarborgen. De verwachting is dat door de 
Coronacrisis het aantal huishoudens met 
problematische schulden bijna zal verdubbelen. 
Met name eenoudergezinnen vormen een 
risicogroep, terwijl senioren juist een relatief 
hoge huur kunnen betalen. Dit vraagt om 
gezamenlijke betrokkenheid bij de actie
agenda Financieel Fit en een actieve bijdrage 
van alle partijen aan Schoon Schip.

 ■ Structurele samenwerking en duidelijke 
regie afspraken bij complexen met leefbaar
heidsproblematiek, in het bijzonder de 
Edelstenenbuurt en in de Snijdelwijk. Naast de 
inzet van gemeente en corporaties is hiervoor ook 
inzet van o.a. Tom in de buurt en politie nodig.

 ■ Aandacht voor duurzaamheid d.m.v. actieve 
deelname in de projectgroep Transitievisie 
Warmte en het opstellen van de wijkuit
voeringsplannen, waaronder het aquathermie
project in de Planetenbuurt. Daarnaast wordt 
gezamenlijk aan een bewustwordingscampagne 
over energiebesparing gewerkt.

www.hogh.nl/overons/prestatieafspraken/
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Activiteiten rondom de organisatie 
van Huurdersorganisatie Groene Hart
In het afgelopen jaar heeft HOGH bepaald niet stil gezeten. Ondanks de coronapandemie hebben wij en met Woonforte 
toch nog flink aan de weg weten te timmeren. Binnenkort zal ons Jaarverslag verschijnen en kunt u op onze website in 
detail onze activiteiten van 2020 nalezen. 

Ook verwijzen wij voor de diverse adviezen aan Woonforte naar onze website. Hier kunt u integraal onze adviezen lezen.

In onderstaand overzicht geven wij in het kort aan wat wij gedaan hebben 
in 2020:

Activiteiten rondom de organisatie van Huurdersorganisatie 
Groene Hart
 ■ HOGH trekt een nieuwe bestuursondersteuner aan

In het najaar 2019/voorjaar 2020 zijn gesprekken gevoerd met mogelijke 
adviseurs voor HOGH. Uiteindelijk is de keuze gevallen op de heer Baks van 
adviesburo Technoplan. Hij is naast deskundige op het terrein van de 
volkshuisvesting, bouwkundig architect. 

 ■ Vaststelling en uitvoering Werkplan 2020 en Werkplan 2021
Het bestuur heeft in het voorjaar haar werkplan 2020 vastgesteld. Echter 
heeft de coronapandemie de uitvoering van onze plannen nogal in de weg 
gezeten. Wij zouden een aantal adviesteams formeren rondom de thema’s:
  de actualisering van het sociaal statuut;
  het reglement voor de bewonerscommissies;
  duurzaamheid(beleid) voor de bestaande woningvoorraad;
  de huurverhoging.

Wel hebben we een algemene flyer ontwikkeld en uitgebracht in maart 2020.

Vanwege de coronapandemie hebben wij helaas geen huurdersbijeenkomst 
kunnen organiseren. 

Vóór de coronapandemie dachten we themagericht te kunnen werken met 
zogenaamde adviesteams. 

Voor 2021 zoeken we een alternatieve (werk)vorm om de inbreng en bijdrage 
van onze achterban ‘op te halen’. Dit jaar willen we werk maken met het 
formeren van deze (digitale) adviesteams, het ‘adviesorgaan’ van huurders 
voor het bestuur. 

 ■ Overeenkomen samenwerkingsovereenkomst tussen Woonforte en HOGH
Afgelopen najaar zijn Woonforte en HOGH na meerdere overleggen het eens 
geworden over de samenwerkingsovereenkomst met daarin een overzicht 
van de onderwerpen waarover HOGH advies- of instemmingsrecht hebben. 
Wat min of meer nieuw is, is dat op verschillende onderwerpen in plaats van 
advies of instemming, ‘overeenstemming’ is opgenomen als voorwaarde. 

 ■ Vaststellen Financieel Jaarverslag 2019
Maart 2020 hebben wij ons financieel jaarverslag vastgesteld. Een samen-
vatting met ons secretarieel jaarverslag kunt u vinden op onze website.

 ■ Voorjaar 2020 onze eerste Nieuwsbrief komt uit
Een acht pagina tellende nieuwsbrief hebben wij verspreid onder al onze 
medehuurders. Naast de presentatie van het bestuur en een verslag over de 
oprichtingsbijeenkomst najaar 2019, was een felicitatie voor het tot stand 
brengen van de HOGH van de nieuwe directeur van Woonforte Monique 
Brewster, een samenvatting van het werkplan, aandacht voor de onder
handelingen over de prestatieafspraken met Woonforte en de gemeente 
Alphen en werd de nieuwsbrief afgesloten met een interview van de 
voorzitter en secretaris van HOGH.

 ■ Vaststellen Huishoudelijk Reglement, Adviesteams en Bestuursoverdracht
Na het afkomen van de Stichtingsstatuten van HOGH in 2019, was het in 
2020 de taak om deze Statuten verder uit te werken in een Huishoudelijk 
Reglement voor ons bestuur, het vaststellen van een reglement voor de 
vorming van de adviesteams en een reglement voor de bestuursoverdracht. 
Deze drie reglementen hebben we respectievelijk in oktober en in november 
vastgesteld.

Activiteiten rondom complexen, buurten en wijken
 ■ Werving van energiecoaches

In het voorjaar is er overleg geweest met Stichting Bewonersbelangen 
Habeko wonen (SBHw) onze collega huurdersorganisatie over het werven 
van nieuwe energiecoaches. Door middel van een videofilm en een flyer zal 
de wervingscampagne worden opgezet. Deze wordt verzorgd door de 
Nederlandse Woonbond. 

Eind 2020 zijn een vijftal energiecoaches opgeleid! Deze energiecoaches 
kunnen huurders voorlichten over het verduurzamen van hun huurwoning 
en adviezen geven om energie te besparen.

 ■ Boskoop: nieuwbouw Weegbree NOM woningen
HOGH heeft in het afgelopen jaar Woonforte een tweetal adviezen gegeven 
over de nieuwbouw van 15 NOM (NulOpdeMeter)woningen. 
Het ging daarbij om twee onderdelen:
  de toewijzing van de woningen en
  de kwaliteit van de woningen

 ■ Alphen: Fideliohof en Rigolettohof
Afgelopen voorjaar bereikte ons veel klachten, vragen en mails van huurders 
en vertegenwoordigers van bewonerscommissie van de wijken over de 
voorgestelde huurverhoging. In deze nieuwsbrief vindt u in een apart 
artikel over het verloop en afhandeling van deze kwestie.
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OPROEP
De Huurdersorganisatie kan alleen maar een succes worden als er 
voldoende huurders bereid zijn zich in te zetten voor de huurders
belangen. Het bestuur van de Huurdersorganisatie roept dan ook 
actieve huurders op om contact op te nemen.

Bent u geïnteresseerd in de activiteiten van de Huurdersorganisatie of 
wilt u een bijdrage leveren aan het oprichten van een bewoners
commissie voor uw woningcomplex? 

Schrijf dan een kort briefje waarin in ieder geval uw naam, adres en 
telefoonnummer worden vermeld. U kunt dat richten aan: 
Huurdersorganisatie Groene Hart, 
antwoordnummer 12001,  
2400 VD Alphen aan den Rijn (postzegel is niet nodig). 
 
De Huurdersorganisatie neemt dan contact met u op voor het maken 
van een afspraak. ●

Adviesaanvragen van Woonforte
 ■ Adviesaanvraag Huurverhoging 2020-2021 

Zie artikel op blz. 7 van deze Nieuwsbrief of lees op onze website het hele 
advies. www.hogh.nl 

 ■ Verzoek tot huurmatiging/uitstel huurverhoging vanwege de corona-
pandemie 

In april hebben wij Woonforte in een brief aandacht gevraagd voor de 
mogelijke gevolgen van de coronapandemie. Woonforte, als maatschappe
lijke organisatie, hebben wij opgeroepen de al aangekondigde huurverhoging 
voor alle inkomenscategorieën in heroverweging te nemen en tenminste de 
huurverhoging uit te stellen. Dit lost niet de problemen op, maar het is wel 
een heel mooi gebaar. 

De reactie van Woonforte is dat de impact van de Coronacrisis ook voor iedere 
inkomenscategorie gevolgen kan hebben en Woonforte zal daar met haar 
beleid in 2021 rekening mee houden. HOGH zal dit voorjaar van Woonforte 
een huurverhogingsvoorstel krijgen waaruit dit hopelijk zal blijken.

 ■ Prestatieafspraken in Alphen: Kaderbrief en bod aan de Gemeente
Als opmaat voor de jaarlijks te maken prestatieafspraken tussen HOGH, 
Woonforte en de Gemeente, heeft Woonforte haar plannen voor 2021 in juni 
gepresenteerd aan Gemeente en HOGH in een zogenaamd ‘bod’. In juli heeft 
Woonforte haar bod aan ons toegelicht en hebben wij een reactie gestuurd 
naar Woonforte.

Een tweetal opmerkingen uit onze reactie waren:
  meer aandacht voor doorstroming van senioren naar appartementen 

waardoor grotere woningen weer bereikbaar worden voor gezinnen en 
grote huishoudens;

  meer aandacht van de isolatiekwaliteit van woningen en de huurprijzen 
(woonlasten) en de uiteindelijke monitoring van de verduurzaming van de 
bestaande woningen van Woonforte. Op onze website kunt u onze 
integrale reactie lezen.

 ■ Aanscherpen duurzaamheid(beleid) bestaande woningvoorraad
Woonforte stelt zich in haar Bod (afgelopen zomer) op het standpunt dat het 
duurzaamheidsbeleid van haar bestaande woningen momenteel op een laag 
pitje staan omdat alle middelen worden aangewend voor woningbouw. 
Woonforte beperkt zich bij het verduurzamen tot ‘logische momenten’ in 
plaats van te kiezen voor een apart verduurzamingsplan.

Tóch vragen wij aandacht voor onze medehuurders in de bestaande 
woningen. Ook het onderhoud van de bestaande woningvoorraad en de 
beheersing van de woonlasten voor de lage inkomens heeft voor ons 
prioriteit. Wij hebben Woonforte dat in onze reactie geschreven.

Gemeente Alphen aan den Rijn, Woonforte en HOGH maken 
Prestatie afspraken
Uiteindelijk heeft het Bod van Woonforte en de onderhandelingen/gesprekken 
tussen alle partijen geleid in het najaar tot een aantal afspraken. Hieronder 
noemen wij een viertal voor ons belangrijke afspraken:

 ■ Lokaal maatwerk met verschillende concrete arrangementen om de 
doorstroming te bevorderen: 

Dit is concreet ingevuld en de verwachting is dat in 2021 circa 30 (!) extra 
verhuizingen in Alphen gerealiseerd gaan worden. 

 ■ Opzetten van een vereveningsfonds:
De doelgroepenverordening – waarin o.a. gewaarborgd is dat 25% van het 
nieuwbouwprogramma in de sociale huur wordt gerealiseerd en 10% voor 
middeninkomens – blijkt haar werk te doen. Ontwikkelaars die hier geen 
toepassing aan kunnen geven, kunnen vanaf 2O21 – met toestemming van 
het college – een compensatie storten in het Vereveningsfonds. 

 ■ Huurverhoging 2021: maximaal inflatie percentage:
Ook dit jaar is afgesproken dat corporaties en huurdersorganisaties, het 
Sociaal Huurakkoord (Aedes en Woonbond) overnemen en aanhouden. Dit 
betekent dat de totale huursom maximaal stijgt met het inflatiepercentage.

 ■ Maximeren toewijzen woningen aan bijzondere doelgroepen:
In het Huisvestingsplan Bijzondere groepen is opgenomen dat ongeveer 
2O%van de jaarlijks vrijkomende sociale huurwoningen toegewezen worden 
aan bijzondere groepen via de contingent en urgentieregeling of anderszins. 

Ook brengen Gemeente en corporaties in kaart welk deel van de vrijkomende 
woningen wordt toegewezen aan bijzondere groepen (contingenten, urgenten, 
statushouders en of dat binnen de gestelde norm van ongeveer 20% blijft. ●

Eenmalige huurverlaging 2021
In 2021 geldt een eenmalige huurverlaging op de huur voor huurders in een 
sociale huurwoning met een lager inkomen en een hoge huur. De regering 
kondigde dit vorig jaar aan tijdens Prinsjesdag. Ongeveer 260.000 huishoudens 
in sociale huurwoningen in Nederland hebben recht op deze huurverlaging. 
Dat is goed nieuws voor een aantal huurders. Huurt u een vrijesectorwoning, 
dan komt u niet in aanmerking. 

Voor meer informatie: www.woonforte.nl

Alle artikelen kunt u ook vinden op onze website: www.hogh.nl
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Wooncomfort  
is en blijft mensenwerk
„Bewonerscommissies zijn belangrijk”, zegt Tineke Bleecke (72), voorzitter van 
de bewonerscommissie JuRoSma die de belangen van de bewoners van de 
eengezinswoningen aan de Juweel, Robijn, en de Smaragdstraat behartigt. 
De bewonerscommissie heeft een directe lijn met woningcorporatie Woonforte. 
„Wij hebben een contactpersoon waar we rechtreeks met onze vragen en 
opmerkingen terecht kunnen. Als voorbeeld noemt Bleecke de verwarmings
ketels die aan vervanging toe zijn, maar ook de problemen met de riolering 
bracht de bewonerscommissie onder de aandacht van Woonforte. „of de 
Woningcorporatie wat met onze signalen doet? Jazeker! De vervanging van de 
verwarmingsketels is in behandeling, evenals de problemen die zijn ontstaan 
door verzakking van het rioolsysteem.”

Proactief
Voor het feit dat de rioolproblemen eerst goed 
moeten worden onderzocht en ook dat het tijd 
kost om de planning voor vervanging van de 
verwarmings ketels rond te krijgen, heeft de 
bewonerscommissie begrip. „Als het vervolgens 
wat lang duurt voordat wij een reactie van 
Woonforte krijgen, trekken we zelf weer aan de 
bel.” De voor zitter benadrukt de pro-activiteit van 
de bewonerscommissie. In een adem geeft ze ook 
aan dat de communicatie met Woonforte goed is. 
„De informatie over de stand van zaken vanuit 
Woonforte kan altijd beter.” Maar de proactieve 
opstelling van de bewonerscommissie draagt er 
aan bij dat vragen en opmerkingen niet blijven 
liggen. „Ja, wij zijn tevreden over de contacten met 
Woonforte en de manier waarop zij zich inzetten 
voor het wooncomfort van onze woningen.

Onduidelijk
De rol van de Huurdersorganisatie Groene Hart, 
is niet helemaal duidelijk. De bewonerscommissie 
van de Juweel, Robijn en de Smaragdstraat blijkt 
geen duidelijk beeld te hebben van dat wat de 
Huurdersorganisatie voor hen kan betekenen. 
„Het zou helpen als een vertegenwoordiging van 

de huurdersorganisatie de vergaderingen van 
onze bewonerscommissie een keer zou bezoeken. 
We bieden ze daarmee de gelegenheid om uit te 
leggen hoe we kunnen samenwerken en wat onze 
rol hierbij kan zijn.” Ook Tineke Bleecke ervaart 
dat de Covid-19 pandemie behoorlijk roet in het 
eten van het sociaal maatschappelijke 
samenleving heeft gestrooid. 

Verjonging
Zelf heeft de bewonerscommissie dat aan den 
lijve ervaren. Onlangs is een van hun leden aan de 
gevolgen van Corona overleden. „Na het overlijden 
van ons commissielid Hans zijn we nu nog met z’n 
vieren.” Maar ook de toekomst en het voortbestaan 
van bewonerscommissies in het algemeen en die 
van de bewonerscommissie JuRoSma ziet er niet 
al te rooskeurig uit. De leden zijn niet de jongste 
meer en belangstelling van mensen van 
middel bare leeftijd of jonger is er nauwelijks. 
De Bewonerscommissie zou dan ook graag nieuwe 
bestuursleden willen ontmoeten. Omdat het in 
Coronatijd onmogelijk is om fysiek te vergaderen 
kunnen op dit moment eventuele belang
stellenden niet worden uitgenodigd, om kennis te 
komen maken met de vrijwilligers achter de 
bewonerscommissie en het mooie werk dat zij 
voor de woonomgeving verrichten. Hoewel Tineke 
wel het contact zoekt met gesprekjes op straat, 
levert dat onvoldoende op. „Onderling informeren 
wij elkaar als bewonerscommissie via mail, maar 
het gemis aan menselijk contact is in alle facetten 
merkbaar.” Toch zit de bewonerscommissie van de 
Juweel, Robijn en de Smaragdstraat niet bij de 
pakken neer en zet zich volledig in voor het woon 
comfort van de bewoners van de 60 woningen in 
‘hun’ wijk. „In stand houden en waar nodig 
verbeteren van het wooncomfort van de woningen 
in onze wijk is en blijft mensenwerk”, aldus een 
gemotiveerde Tineke Bleecke. ●  Roelf Scholma

Huuractie 
Afgelopen voorjaar bereikte ons veel klachten, 
vragen en mails van huurders en vertegen
woordigers van bewonerscommissie over de 
voorgestelde huurverhoging.:
 ■ Van een aantal concrete gevallen hebben 
wij begrepen dat Woonforte een groot 
aantal woningen in bovenstaande 
complexen als geliberaliseerd beschouwt 
terwijl die –op basis van de aanvangs
huurprijs, huuringangsdatum en huur
contract als sociale huurwoning gelabeld 
dienen te zijn. 

 ■ Woonforte past een huurverhogingsbeleid 
toe op deze woningen die volgens ons niet 
in lijn is met het vastgestelde streefhuur
beleid 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 Woonforte kenbaar 
te maken. 

Twee weken later heeft Woonforte – na de 
kwestie ook zelf onderzocht te hebben – ons 
in een brief geïnformeerd dat voor in totaal 
35 gevallen is gebleken dat er fouten zijn 
gemaakt. Gebleken is dat HOGH en de 
individuele bewoners een terechte opmerking 
hebben gemaakt. Dit geldt in totaal voor 
35 adressen. Het gaat om de volgende adressen: 
(de huisnummers zijn door Woonforte terecht 
weggelaten) 12 adressen Rigolettohof, 
17 adressen Fideliohof, 1 adres Neptunusstraat, 
1 adres Sterrenlaan, 1 adres Uranusstraat, 
1 adres Paddestoelweg, 1 adres Champignon 
en 1 adres Aardster. In totaal 35 adressen.

Woonforte heeft aan van deze adressen een 
verontschuldigingsbrief gestuurd met 
uiteraard een aangepaste huuraanzegging 
per 1 juli 2020. In die verontschuldigingsbrief 
zal ook worden gewezen op de mogelijkheid, 
wellicht in aanmerking te komen voor huur  
verlaging of huurbevriezing. Of de bewoners 
daadwerkelijk in aanmerking komen voor huur 
bevriezing of huurverlaging, hangt af van de 
gezinssamenstelling en aan huishoudinkomen.

Uiteraard zijn wij tevreden over de voort
varendheid van Woonforte waarin zij voor 
deze 35 huurders tijdig een correcte 
huur verhogingsbrief heeft kunnen toesturen. 

Dit succes is natuurlijk vooral toe te schrijven 
aan onze medehuurders en bewoners
commissie die ons met hun vragen hebben 
benaderd! ●
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Kennismaken met...

Maup Swaalep
Toen hij werd gevraagd voor een bestuursfunctie bij de Huurdersorganisatie 
Groene Hart (HOGH), had Maup Swaalep (71) nauwelijks bedenktijd nodig. „Als ik 
lid ben van het bestuur van de Huurdersorganisatie, zijn de huurders in Boskoop 
ook vertegenwoordigd.” Swaalep is een makkelijke prater, maar over zijn 
wapenfeiten plaats hij zichzelf niet op de voorgrond. „Ik weet niet waarom, maar 
ik schijn bestuursfuncties aan te trekken”, stelt de penningmeester nuchter vast.

Groeien en bloeien
„Maup is een bestuursfunctie wat voor jou”, vroeg 
secretaris Joop Pison hem tijdens de oprichtings-
fase van de HOGH. Swaalep zei vrijwel direct ja. 
In zijn werkzame leven deed hij, zowel beroeps-
matig als vrijwilliger de nodige ervaring op in 
verschillende bestuursfuncties, Na de fusie van 
Woondiensten Trifolium, met de Alphense 
Woningcorporatie Woonforte, zette hij vanaf de 
oprichting in september 2019 zijn vrijwilligers-
werk voort bij de HOGH. Bestuursfuncties zijn hem 
op het lijf geschreven. Zo was hij secretaris bij de 
Boskoopse huurdersvereniging SAVAH (Samen 
voor alle huurders), de huurdersbelangen
vereniging van Woondiensten Trifolium enis hij 
penningmeester en (waarnemend) secretaris van 
Regio 19 bij de Nederlandse Kring van 
Fuchsiavrienden. Als echte Boskoper heeft grote 
voorliefde voor alles wat groeit en bloeit, op het 
gebied van planten, maar ook op bestuurlijk en 
organisatorisch gebied.

Onafhankelijk en transparant
Onderhandelingsvaardigheden, een van de 
vereiste kerncompetenties van het penningmeester  
schap, zijn Swaalep niet vreemd. In het fusietraject 
tussen Woonforte en Trifolium leverde hij zijn 
bijdrage aan het goede verloop van de onder
handelingen en zette hij zich in voor de belangen 
van de huurders van Trifolium. Penningmeester 
Maup Swaalep voelt zich als een vis in het water 
in zijn functie. De stichtingsvorm is door alle 
bestuursleden bewust gekozen. „Als stichting is de 
HOGH een onafhankelijke partij die de belangen 
van alle huurders van Woonforte efficiënt en 
effectief kan behartigen.” Ook is de HOGH 
verantwoordingsplichtig, belangrijk voor de 
transparantie omdat die openbare verant
woording plicht huurders en andere belang
hebbenden helderheid verschaft over de handel 
en wandel van de HOGH.

Maatschappelijk sociaal betrokken
Over de samenwerking met Woningcorporatie 
Woonforte is Swaalep best te spreken. 
„De gesprekken tussen de huurdersorganisatie en 
de woningcorporatie worden in alle openheid 
gevoerd, dus geen verborgen agenda’s.”  
Natuurlijk zijn er altijd zaken die doorontwikkeld 
en verbeterd kunnen. Als betrokken huurders
organisatie moeten wij de belangen van de 
huurders behartigen, maar moeten we ook rekening 
houden met de belangen van de woningcorporatie 
en de gemeente. ●  Roelf Scholma

Energiecoach 
Een energiecoach geeft geen advies, 
maar wijst uw de weg.

Bij energiebesparing in huis denk je al snel 
aan het aanschaffen van zonnepanelen of het 
aanbrengen van isolatie. Dat zijn zeker goede 
maatregelen, maar vragen vaak om een forse 
investering. En mensen met een huurwoning 
zijn afhankelijk van de medewerking van hun 
verhuurder. 

Toch zijn er ook veel simpelere manieren om 
energie te besparen in huis, of u nu woning
eigenaar of huurder bent. 

De energiecoaches zijn speciaal opgeleid om 
u hiermee op weg te helpen. Als vrijwilligers 
kunnen zij u kosteloos en vrijblijvend helpen 
om inzicht in uw energieverbruik en energie
rekening te krijgen. 

Want als u weet wat je verbruikt, weet u ook 
wat u kunt besparen. 

Daarbij gaat het niet om grote investeringen 
of dure verbouwingen, maar om hele simpele 
aanpassingen in uw dagelijkse energiegedrag.

Samen met u kijkt een energiecoach naar 
bijvoorbeeld het soort verlichting en 
verwarming in uw huis, de hoeveelheid water 
die u verbruikt, de apparatuur die u gebruikt 
en de hoogte van uw energierekening. 

Hij helpt u meer inzicht te krijgen in uw 
energiegedrag en hoe u dit kunt aanpassen 
om snel en eenvoudig geld te besparen. Met 
hele simpele maatregelen kunt u al snel 
honderden euro’s per jaar besparen!

Vraag uw Gratis energieadvies aan:
www.hogh.nl/energie/aanvraag
energiecoach/
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HOGH 2021
Naast het overzicht in onze Nieuwsbrief wat we 
in het afgelopen jaar hebben gedaan, zijn er 
natuurlijk een aantal onderwerpen die (ook) dit 
jaar om onze aandacht vragen:

 ■ Opzetten adviesteams
We willen dit jaar serieus werk maken van onze 
adviesteams (met medehuurders) en deze 
betrekken bij onze adviezen over.
 ■ Vacatures algemeen bestuurslid en secretaris 
HOGH 

Het bestuur is op zoek naar een kandidaat die het 
secretariaat van HOGH op zich wil nemen. 
Daarnaast zoeken wij ook versterking van ons 
bestuur en zijn we op zoek naar kandidaat 
bestuurslid zonder specifieke portefeuille.
 ■ Werving van energiecoaches

Net als voorgaande jaar willen wij ook dit jaar in 
samenwerking met SBHw onze collega huurders
organisatie vrijwilligers op leiden tot energiecoach. 
 ■ Rechten en plichten huurders in gemengde 
complexen

Veelal ontbreekt een reglement in deze complexen 
waarin de rechten en bevoegdheden van huurders 
jegens de woningeigenaren in hetzelfde complex 
is geregeld. HOGH is van mening dat huurders 
zich meer gehoord moeten voelen.
 ■ Nieuwbouw NOM-woningen Boskoop Weegbree 
en het Rode Dorp

Dit jaar zal HOGH zich door Woonforte laten 
informeren over de technische aspecten van NOM 
(NulOpdeMeter) woningen. 
 ■ Alphen: opzetten van een ‘regiegroep’ Lange 
Diamantflat

Woonforte heeft in augustus 2020 het voornemen 
uitgesproken om voor de Lange Diamantflat een 
‘regiegroep’ in het leven te roepen waaraan diverse 
organisaties en bewoners deel dienen te nemen.
 ■ Adviesaanvraag Huurverhoging 2021-2022

Net als afgelopen jaar zullen wij dit jaar de 
voorstellen van Woonforte voor de huurverhoging 
aan de hand van onze uitgangspunten beoordelen.
 ■ Reglement Woonforte voor bewoners commissies

Het reglement zoals het er nu ligt is door Woonforte 
opgesteld en nog niet met de bewonerscommissies 
besproken. Dit willen we i.s.m. deze BC’s doen.
 ■ Kaderbrief en bod aan de Gemeente voor 
Prestatieafspraken 2022

Net als in voorgaande jaren zal Woonforte ons en 
de Gemeente in de zomer haar ‘Bod’ of plannen 
voor 2022 kenbaar maken. 
 ■ Overleg HOGH en Raad van Commissarissen 
Woonforte

In de samenwerkingsovereenkomst is afgesproken 
dat we minimaal 1 keer overleg hebben met de 
Raad van Commissarissen van Woonforte 

 ■ Actualisering sociaal statuut bij groot onderhoud, 
renovatie en sloop

Woonforte is bezig om het sociaal statuut aan te 
passen aan de huidige wet en regelgeving en 
neemt hier ook eerdere ervaringen (zoals bij het 
Rode Dorp) in mee. 
 ■ Starten onderhandelingen en gesprekken over 
Prestatieafspraken 2022

In het voorjaar worden de Prestatieafspraken van 
2020 geëvalueerd.

Huurverhoging 2020-2021
Voorjaar 2020 zijn de eerste besprekingen 
gevoerd over de hoogte van de huurverhoging die 
Woonforte wilde doorvoeren. Tijdens die 
besprekingen hebben Woonforte er op gewezen 
dat bij de huurverhoging ook gekeken moet 
worden naar de woonlasten. Anders gezegd: kijk 
bij het bepalen van de huurverhoging ook naar de 
energiezuinigheid van de woningen en de 
stookkosten. 

 ■ Label E, F en G woningen krijgen een lagere 
huurverhoging:

Wij hebben er dan ook bij Woonforte voor gepleit 
om de woningen met een energielabel F of label 
G geen huurverhoging te vragen. HOGH vind 
namelijk dat deze woningen relatief veel kosten 
moeten maken om hun woning te verwarmen. 
Hierdoor hebben deze huishoudens relatief gezien 
veel minder te besteden aan andere 
(noodzakelijke) uitgaven.

Bij het uiteindelijke huurverhogingsvoorstel van 
Woonforte bleek dat we te maken hebben met 
een corporatie die oog heeft voor de lagere 
inkomens en hun veelal hoge woonlasten. Daarom 
is voor huishoudens in woningen met een label E, 
F of G (de drie slechtste energielabels) een 
huurverhoging van 1,3 % voorgesteld (het 
maximum was 2,6% gemiddeld). Het gaat hier om 
circa 1800 woningen (op een totaal van 9000). De 
enige uitzondering hierop zijn huishoudens die 
een inkomensafhankelijke huurverhoging.

De reactie van Woonforte is dat een gematigd 
huurbeleid voor slechte woningen een goede 
gedachte is. Om die reden is voor deze woningen 
een huurverhoging van 1,3 % voorgesteld (2,6 % 
was het maximum voor die periode). In totaal 
krijgen nu 1800 woningen met een energielabel E, 
F of G een gematigde huurverhoging van 1,3%. 
Huishoudens met een inkomensafhankelijke 
huurverhoging zijn hiervan uitgesloten.

 ■ Inkomensafhankelijke huurverhoging (IAH) in 
2020 weer ingevoerd door Woonforte:

HOGH heeft in haar advies aangegeven dat deze 
IAH niet bedoeld is als een soort financiële 
‘melkkoe’ maar alleen middel om de doorstroming 
naar middel dure woningen te stimuleren. Wij 
vinden het daarom niet verstandig om deze groep 
huurders extra te straffen voor iets waar zij geen 
invloed op hebben.

 ■ Verzoek tot huurmatiging of uitstel 
huurverhoging vanwege de corona-pandemie:

Woonforte als maatschappelijke organisatie, 
hebben wij opgeroepen de al aangekondigde 
huurverhoging voor alle inkomenscategorieën in 
heroverweging te nemen en tenminste de 
huurverhoging uit te stellen. 

De reactie van Woonforte was dat de impact van 
de Coronacrisis ook voor iedere inkomens
categorie gevolgen kan hebben en dat zij met 
haar beleid in 2021 rekening zal houden. HOGH zal 
dit voorjaar van Woonforte een huurverhogings
voorstel krijgen waaruit dit hopelijk zal blijken.

 ■ Klachten over de huurverhogingsbrief 
Woonforte:

Groot punt van irritatie was de toon van de 
aanzeggingsbrief en gebrek aan klantvriendelijk
heid bijvoorbeeld door gebruik van de zin ‘u kunt 
geen bezwaar maken.’ Ook het taalgebruik moet 
simpeler.

Hiermee hoopt Woonforte duidelijker en 
klantvriendelijker te communiceren naar haar 
huurders. HOGH is blij met deze afspraak. ●
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Bewonerscommissie Thorbeckeplein

Bewonerscommissie belangrijke schakel 
tussen wooncomfort, -omgeving en -sfeer
Wie een nieuw gebouwd appartement betrekt, 
rekent niet zo snel op mankementen. Toch over  
kwam dat een nieuwe huurder van Woonforte aan 
het Thorbeckeplein. Schimmel in de kamer van 
een pasgeborene is natuurlijk meer dan vervelend. 
De woningcorporatie was van mening dat de 
huurder zelf verantwoordelijk was voor de oplossing. 
Het gezin wendde zich tot bewoners commissie 
van het appartementencomplex aan het 
Thorbeckeplein. Voorzitter André Groen in ’t Wout 
(66) liep ook vast. Hij vroeg de Huurders-
organisatie Groene Hart (HOGH) om raad. 

Omstandigheden accepteren
De adviezen van de HOGH waren leidden ertoe 
dat Woonforte zijn verantwoordelijkheid nam. 
De verkeerd afwaterende afvoer op de eerste 
etage werd gerepareerd waarmee het probleem 
tot ieders genoegen was opgelost. En mooi 
voorbeeld van het succes van samenwerking, 
delen van kennis en ervaring dat het belang van 
een actieve bewonerscommissie overtuigend 
aantoont.

De bewonerscommissie Thorbeckeplein bestaat 
uit 8 leden. „Wij hebben actieve en minder actieve 
leden.” Groen in ’t Wout licht toe dat alle leden 
hun tijd en inspanning naar vermogen besteden 
aan de bewonerscommissie. Natuurlijk ziet hij 
liever een bewonerscommissie met even actieve 
leden. Maar, net als de omstandigheden waar
onder de bewonerscommissie in Coronatijd moet 
opereren accepteert hij de omstandigheden zoals 
ze zijn. „Het is zoals het is.”

Beter informeren
„Over Coronatijd gesproken, de contacten met 
Woonforte zijn prima. We hebben rechtstreeks 
contact, maar je merkt dat vragen die wij stellen 
of problemen die we melden en die om oplossing 
vragen langer blijven liggen en dat ervaren wij en 
de huurders als vervelend.” Dat ligt volgens hem 
niet aan het luisterend oor van de woning
corporatie maar aan het feit dat Corona de 
oorzaak is van alle vertraging in de uitvoering. 
„Maar je kunt toch niet alles op Corona afschuiven”, 
is zijn overtuiging. Buitenwerkzaamheden waarbij 
de regels van het RIVM goed in acht kunnen 
worden genomen zouden volgens hem zonder 
vertraging kunnen worden afgehandeld. Evenals 
de bewonerscommissie van de Robijnhorst, 
Juweelstraat en de Smaragdhorst is zijn ervaring 
dat de communicatie met Woonforte goed is, maar 
dat de informatie betreffende de voortgang en 
afhandeling van zaken verbeteringsmogelijkheden 
biedt.

Lust voor het oog
In de ruim 4 jaar van zijn voorzitterschap zijn in 
goede samenwerking met Woonforte mooie 
dingen gerealiseerd. „Toen wethouder Kees van 
Velzen de bewonerscommissie opmerkzaam 
maakte op het feit bloembakken aan de balkons 
een verfraaiing van de woonomgeving zouden 
zijn, nam de bewonerscommissie contact op met 
Woonforte. De corporatie nam de investering 
voorzijn rekening en het kan niemand zijn 
ontgaan dat de bloembakken aan de balkons van 
de appartementen van het Thorbeckeplein een 
lust voor het oog zijn.

Goede woonsfeer
Groen in ’t Wout ervaart dat het persoonlijk 
contact in Coronatijd veel afstandelijker is. 

„We kunnen nu niet zomaar bij mensen binnenlopen 
om zelf te kijken wat er loos is of en dat we als 
bewonerscommissie kunnen bijdragen aan de 
oplossing.” Ook de onderlinge communicatie 
tussen bewoners wordt er niet beter op, is zijn 
waarneming. „Mensen spreken elkaar veel minder 
dan voorheen persoonlijk aan bij onderlinge 
irritaties.” Ongenoegens worden nu met briefjes 
of via mail uitgewisseld. 

Zijn advies: 
„Ga bij onderlinge irritatie gewoon weer met 
elkaar in gesprek. Als bewonerscommissie kan 
bijdragen aan de oplossing, laat het ons weten. 
Naast onze bijdrage aan het wooncomfort en 
de uitstraling van de woonomgeving kan de 
bewonerscommissie ook bijdragen aan een 
goede woonsfeer”, aldus de gemotiveerde 
voorzitter. ●  Roelf Scholma
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