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Aan:   Woonforte directeur bestuurder mevrouw M. Brewster  

Van:  Bestuur Huurdersorganisatie Groene Hart 

Datum:  18 juli 2021 
Onderwerp: Vestia 

 

 
 

Geachte mevrouw Brewster, 

 
In ons laatste overleg met U op 01-06-2021 heeft U de problemen met Vestia aan ons medegedeeld 

en hoe de sector dit gaat oplossen. Hierover het volgende: 

 

Wij hebben deze informatie tot ons genomen, onderling besproken en hierbij brengen wij een 
advies uit. Wij geven graag gehoor aan de oproep van de huurders van Vestia om mee te 
werken aan een oplossing. Dit vraagstuk raakt echter de hele sector.  
 
Wij zien dat de corporaties die het kunnen dragen, vanuit de onderlinge solidariteit in de 
sector, geen andere optie hebben dan bij te dragen aan de oplossing voor Vestia. Kortom 
feitelijk is er geen keuze, want nu niet meewerken aan een oplossing voor Vestia zal op 
termijn tot nog grotere financiële problemen leiden.  
 

Over de financiën en de consequenties die deze oplossing heeft voor de betaalbaarheid van 
de huurders van Woonforte maken wij ons grote zorgen. Wat betekent de redding van Vestia 
voor de financiële situatie van Woonforte?  
 
Woonforte heeft daarnaast nog haar eigen ambities de komende tijd. Daar komen nu nog een 
keer de uitgaven voor het redden van Vestia bovenop. Alle huurders van een 
corporatiewoning moeten circa € 1,- per maand bijdragen aan de oplossing voor de 
problemen van Vestia.  
 
Het is dus niet ‘de sector’ die Vestia redt, maar feitelijk zijn het de huurders van een 
corporatiewoning die Vestia redden. Daarom vragen wij u de betaalbaarheid voor de huurders 
(nog meer) centraal te stellen en ervoor te zorgen dat zij financieel niet extra zullen worden 
belast. 
 
Wij blijven graag van de verdere ontwikkelingen op de hoogte.  
 
Met vriendelijke groet, 

 

     
     

Voorzitter                                                          2e secretaris  

Frederike Magez Rober van Leeuwen 
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