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Wij hebben nieuws voor u, in de vorm van de
nieuwsbrief van juni 2022, de laatste voor de
zomer.
De bestuursleden zijn echt aan vakan�e toe
(of waren, want een aantal hee� de dik
verdiende rust al gevierd) en natuurlijk hoopt
het bestuur dat de zomer mooi weer brengt
en dat ieder de vrije �jd mag doorbrengen
waar men dat wil en kan.

Het bestuur van het LHP hee� drukke �jden achter de rug.
Denk onder andere aan de oplevering van de nieuwe website op de
jaarvergadering van 18 mei jongstleden. U vindt daar elders in deze nieuwsbrief
nog een kort ar�kel over.
Daarnaast zijn de nieuwe en vernieuwde statuten, huishoudelijk reglement,
kascommissiereglement én de integriteitscode afgerond. Tijdens het
ochtenddeel van de jaarvergadering zijn deze documenten besproken en met
algemene stemmen goedgekeurd.
Ook is er gestart met de afronding van de “gereedschapskist” (toolkit) voor de
grote par�cipa�e opera�e, namelijk het oprichten van een huurderscommissie,
én is de proef “afrekening servicekosten” met succes afgerond Dit was een grote
klus en kan nu van de werklijst worden afgehaald. Nu echt aan het werk! We
informeren u binnenkort.
Ook is er een aanzet gemaakt tot het uitbreiden van het aantal
huurderscommissies en ook daarvoor is de a�andeling bijna klaar. Bijzondere
aandachtsgebieden zijn eerst Zeeland en Groningen. Van onze reis naar Zeeland
komt nog een apart verslag in een volgende nieuwsbrief.
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Van de bestuurstafel

In deze nieuwsbrief



Als laatste megaklus noemen we de Jaarvergadering op 18 mei jongstleden.
Verderop in deze nieuwsbrief vindt u hierover een kort verslag.
Valt verder nog op te merken dat de samenwerking met Woonzorg Nederland
steeds betere contouren krijgt en dat er veel posi�eve veranderingen zijn.
Helaas is nog lang niet alles zichtbaar, maar dat komt door het interne proces bij
Woonzorg. We moeten nog maar even geduld hebben.
Graag maken wij u nog a�ent op het mo�o van het Landelijk Huurders Pla�orm
”samen voor elkaar” dat u voortaan in ieder vorm van communica�e ziet als
label, gehangen aan het logo van het LHP!

Op 18 mei hadden zich zo’n 100 personen verzameld in hotel van der Valk in
Harderwijk. Zij kwamen voor de jaarvergadering van het LHP.
Na een welkom door voorzi�er Rob Roza ging het ochtendgedeelte er snel
doorheen. Het financieel jaarverslag werd akkoord bevonden evenals de
nieuwe statuten, het huishoudelijk reglement en het integriteitsbeleid van het
LHP.
Twee nieuwe bestuursleden werden bij acclama�e geïnstalleerd, te weten Paul
Jansen uit Vogelenzang en Ad van Rooij uit Groningen.
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Terugblik op de Jaarvergadering 2022

Het bestuur wenst u een
fijne en gezonde zomer toe!



Het LHP introduceerde een compleet nieuwe website, gemaakt en
gepresenteerd door de bestuursleden Ernst Leupen en Ad van Rooij. Het applaus
toonde de instemming van de zaal.
Na de lunch stond de middagsessie in het teken van het eigenaarschap van
wonen en het onderwerp par�cipa�e. Vanuit Woonzorg hielden Krista Bosman
en Brigi�e Crooymans een toespraak hierover. Raad van Bestuur voorzi�er Cees
van Boven werd over dit onderwerp geïnterviewd door dagvoorzi�er Thea de
Feijter (van adviesbureau De Nieuwe Wind) en ook Marcel van Zon, manager
klant & services bij Woonzorg, kreeg de nodige vragen van haar.
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Links: Paul Jansen, rechts: Ad van Rooij



De voordrachtscommissarissen Sigrid Pikker en Bernt
Schneider leverden ook hun bijdrage over dit
onderwerp.
De middag eindigde met een zaalopdracht in
tafelgroepen voor allemaal. Het centrale thema was
"Samen Doen, Samen Doen". Tot slot stonden daarna
de drankjes en de bi�erballen klaar.
De volgende jaarvergadering staat gepland voor 10 mei
2023. De loca�e is nog niet bekend. U wordt hier te
zijner �jd over geïnformeerd op onze website en de
nieuwsbrieven.

Vol trots hebben wij op de jaarvergadering van 18 mei jl. onze geheel nieuwe
en moderne website gepresenteerd.
In nauwe samenwerking tussen onze werkgroep communica�e en Qlant
Imagobouwers is een nieuwe website ontwikkeld met een geheel eigen gezicht
waarop voor zowel huurders als huurderscommissies van Woonzorg veel
relevante informa�e te vinden is.
Onder het kopje nieuws zal zoveel mogelijk actueel nieuws worden
gepresenteerd en zult u ook de meest actuele nieuwsbrieven kunnen vinden.
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De nieuwe website is ’on-line’ en vanaf heden bereikbaar

Nieuwe website voor het LHP
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Daarnaast is door de werkgroep communica�e een interac�eve landkaart
ontwikkeld waarop alle complexen van Woonzorg te vinden zijn. Bovendien is op
die kaart eenvoudig te zien in welk complex er een bewoners-/huurderscommis-
sie ac�ef of (nog) niet ac�ef is. Die informa�e zal in de toekomst verder worden
uitgebreid.

U kunt onze website vinden op www.landelijkhuurderspla�orm.nl.

De oude website is vanaf nu niet meer bereikbaar.

Mist u nog informa�e?
Mocht u �jdens uw bezoek aan onze nieuwe website nog
informa�e missen, of hee� u ideeën voor de website, laat het
ons dan gerust weten. Wij onderzoeken dan of we aan uw
wensen en ideeën kunnen tegemoetkomen.



Vorig jaar zijn er 4 teams gevormd van
Woonzorg en het LHP samen om te kijken
of ze duidelijke afspraken konden maken
over de servicekosten, de zogenaamde
Pilot Servicekosten. Daarbij kwam een
aantal zaken naar voren.

Zo werd duidelijk dat de afspraken voor
veel bewonerscommissies en/of
huurderscommissies nog niet duidelijk
zijn. Dat gee� niet want het is een
verandertraject en dat kost nou eenmaal
�jd. Er is een plan om ook een
“gereedschapskist” (toolkit) servicekosten
te maken met daarin aandacht voor:
• Schoonmaak;
• Glasbewassing;
• Tuinonderhoud;
• Welke eisen we stellen aan een

leverancier;
• Aan welke eisen een ecologische tuin moet voldoen;
• Het boekje over servicekosten;
• Et cetera.

Servicekosten in het kort:
Servicekosten zijn kosten die bovenop de kale huur van een
woning komen. Bijvoorbeeld voor schoonmaak en
werkzaamheden van de huismeester. U betaalt ook kosten voor
de nutsvoorzieningen gas, water en elektriciteit.
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Afslui�ng pilot servicekosten



In Breda staat het complex “Ruitersbos”. Dat is negen jaar geleden opgeleverd,
hee� 7 etages met op elke etage 5 appartementen. Maar dat is nog niet alles…
Want er is een aparte ruimte voor scootmobiels, er is op de begane grond een
dagcentrum en zelfs een fysiotherapeu�sch centrum. En natuurlijk is er een
fietsenhok waar je ook de e-bike kunt opladen.
Zo’n 3 jaar gelden vonden een aantal bewoners het zinvol om een
huurderscommissie op te richten. De oprich�ngsvergadering was een succes
want ruim 90% van de bewoners steunde het ini�a�ef. Zo ontstond de
huurderscommissie “De 4 Ruiters” met 4 bestuursleden, die ook is ingeschreven
in de Kamer van Koophandel.
Vanwege de coronapandemie is pas recent de tweede jaarvergadering
gehouden waar 90% van de leden aanwezig was. Het bestuur vergadert 6 keer
per jaar en soms ad hoc.
Daarnaast geven ze 3 keer per jaar een nieuwsbrief uit. De huurderscommissie
vraagt een jaarlijkse contribu�e van € 15,-
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Huurderscommissie
De 4 Ruiters stelt zich voor



In 2021 is er een geweldig
tuinfeest georganiseerd en dat
wordt dit jaar herhaald. En elke
dinsdag spelen ze jeu de boules,
als het weer het toelaat
tenminste, want het moet wel
leuk blijven.
Ook op financieel gebied zijn ze
daar in Breda goed bezig. Zo
hebben ze de kosten van
tuinonderhoud kunnen
terugbrengen van € 12.500,- naar
€ 3.600,-.

Op alle etages is er nu ledverlich�ng en er zijn camera’s geplaatst voor de
veiligheid van de bewoners. Verder hebben ze de servicekosten goed in de
greep, mede door het kwartaaloverleg met de bewonersconsulent.
Maar uiteraard zijn er ook nog wensen. Zo zou een gemeenschappelijke ruimte
een aanwinst zijn. Een buitenkraan, zonnepanelen en glazen panelen op de
balkons tegen de wind zijn ook wensen. Net zoals de clustermanager eens een
keer zien…
Tenslo�e hee� het bestuur met succes een ICT-cursus gevolgd. Die bestond uit 6
sessies en is betaald door het LHP. Zij bevelen die cursus graag aan bij alle
andere huurderscommissies want het helpt hen bij de diverse ac�viteiten
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Telefonische bereikbaarheid
Het Landelijk Huurders Pla�orm is op werkdagen

telefonisch bereikbaar van 10.00 tot 12.00 uur via

telefoonnummer 085-483 31 27.

De recep�oniste neemt uw vraag graag aan en

zorgt dat er contact met u wordt opgenomen.

Bezoekadres:
Terborchstraat 1
8011 GB Zwolle

Postadres:
Postbus 73

1180 AB Amstelveen

Telefoon:
085-483 31 27

(op werkdagen van 10 - 12 uur)

E-mail:
info@lhp-wzn.nl

Website:
www.landelijkhuurderspla�om.nl

Contact


