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Voorwoord 
 
 
 
Beste huurders, 
 
Voor u, het jaarverslag 2018 van Huurdersraad Woonwijs. 
 
Dit jaar bestaat huurdersraad Woonwijs in zijn huidige vorm 15 jaar. Op 3 maart 2004 werd de 
samenwerkingsovereenkomst met UWOON getekend. Op 21 juni werd bij akte de stichting 
opgericht en statuten vastgesteld. 
 
Misschien niet altijd even zichtbaar maar wel heel betrokken om de belangen van u, als huurder, 
zo goed mogelijk te behartigen. We doen dit graag. Maar we kunnen dit niet zonder ù, huurders 
van UWOON. We nodigen u dan ook van harte uit om met ons mee te doen. Dat kan op vele 
manieren, denken wij. Misschien heeft u al een idee. Laat het ons weten….. we komen graag met 
u, jou in gesprek…… 
 
Tot slot wil ik graag mijn medebestuursleden hartelijk bedanken voor hun inzet van het afgelopen 
jaar. Alleen red je dit niet…...  
 
 
Marijke van Prooijen, 
voorzitter huurdersraad Woonwijs 
mei 2019 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

St. Huurdersraad Woonwijs, Postbus 43, 3840 AA Harderwijk.  
E-mail: info@woonwijs-hw.nl  

Website: www.huurdersraad-harderwijk-ermelo.nl 
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1. Inleiding 

‘Woonwijs, ook voor uw belang’ 

 
De stichting huurdersraad Woonwijs vertegenwoordigt de huurders van UWOON in Harderwijk. 
Alle bestuursleden zijn vrijwilligers.  
Wij zijn en worden nauw betrokken bij het beleid van UWOON. Op gemeentelijk niveau worden 
prestatieafspraken gemaakt over de lokale woonopgave. Woonwijs overlegt met UWOON op 
vestigingsniveau, directieniveau en met de Raad van Commissarissen.  
Woonwijs denkt mee en adviseert zo op verschillende fronten. Zij vertegenwoordigt hierin de 
bewoners van ruim 4000 verhuureenheden van UWOON in Harderwijk.  
Huurdersraad Woonwijs is aangesloten bij  De Woonbond.  Ook iedere individuele huurder kan 
zich aanmelden als lid. (voor meer informatie zie www.woonbond.nl). 
  
Wij doen ons best uw belangen zo goed mogelijk te behartigen. 
 
Met dit jaarverslag willen we u graag laten weten waar Woonwijs in 2018 zoal mee bezig is 
geweest. 
 
2. In 2018…… 

 

 
 

 Kreeg Gerben Hofma, ‘oud-voorzitter’ op 22 februari de Erespeld van de gemeente Harderwijk 
opgespeld door burgemeester Harm-Jan van Schaik; 

 
 Was Woonwijs alsook De Groene Draad uit Ermelo en de Betere Woning uit Elburg betrokken 

bij de werving en selectie van 2 commissarissen van UWOON; 
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 Werden op 22 november 2018 de prestatieafspraken 2019 ondertekend door de gemeente 

Harderwijk, de corporaties UWOON en Omnia en de huurdersorganisatie SHOW en Woonwijs. 
 

 

 
 

 Werden we gespot tijdens een vergadering van Woonwijs…..  
 

 Werd het besluit genomen om te gaan logeren op de Kievitstraat in Ermelo om te ervaren hoe 
het is als je huis verwarmd wordt met infraroodpanelen. Zie verder krantenartikel blz. 10. 
 

3. Overleg in 2018 
 
Ook in 2018 ging het overleg met de diverse partijen gewoon door. Zoals: 
 de vergaderingen van het DB van Woonwijs met de Manager Wonen van UWOON; 
 de vergaderingen van het DB van de huurdersraden met de bestuurder van UWOON; 
 het overleg met de Raad van Commissarissen. 
Het algemeen bestuur van Woonwijs vergadert 1 x per 6 weken of vaker als het nodig is. 
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Woonwijs bezocht de jaarvergaderingen van Huurdersverenigingen De Kortekamp en de Eglantier. 
Ook waren wij aanwezig bij de jaarvergaderingen van De Groene Draad en De Betere Woning, 
huurdersraden in Ermelo en Elburg. 
Zo blijven we betrokken bij de lokale en regionale ontwikkelingen.  
            
Uiteraard horen wij ook graag van u als er iets te melden valt uit uw buurt.  
 
De jaarvergadering voor de huurders van UWOON vond plaats op 4 juni 2018 in de Kiekmure. Het 
verslag wordt weergegeven op pag. 11 e.v. 
 
4. Samenstelling bestuur Woonwijs per 31-12-2018 
 
Mevrouw M. van Prooijen, voorzitter/secretaris  
Mevr. H. Steengraver- Schra, penningmeester 
Mevr. J. Boevé, bestuurslid ondersteunend aan het Dagelijks Bestuur 
Mevr. H. Scholten, bestuurslid 
Dhr. B. Smelik, bestuurslid 
Gudrun Binnenhei, bestuurslid 
Karel Lanser, bestuurslid 
Henk Ceron, bestuurslid 
Helaas is er nog steeds geen structurele vertegenwoordiging van bewonersvereniging of –
commissie. 
 
5. Klachten 

 
Wilt u ons s.v.p. laten weten als er iets niet goed loopt in de communicatie met UWOON of juist 
wel? Wij, als huurdersorganisatie, vinden het belangrijk om te weten wat er bij u als huurder leeft of 
waar u tegenaan loopt. 

 
6. Vacatures 

 
Nog steeds zijn we op zoek naar nieuwe bestuursleden. U kunt zich voor een langere tijd aan ons 
binden, maar misschien past het beter bij u om u voor een bepaald project aan te melden. U bent 
van harte welkom. Meer informatie vindt u op onze website https://huurdersraad-harderwijk-
ermelo.nl of neem contact op met het bestuur. 
 
7. Huurdersverenigingen per 31-12-2018  
 
Nog actief: 
 Huurdersvereniging ‘de Kortekamp’ en Bewonersvereniging Eglantier 
 
8. Overleg met Manager Wonen Iris Uittien UWOON                             

 
Dit overleg vindt 3-maandelijks plaats. 
De agenda bevat een aantal vaste punten: 
 Stand van zaken nieuwbouwprojecten en renovatie 
 Huurdersaangelegenheden 
 Stand van zaken jaarplan 
Uiteraard komen ook actuele zaken aan de orde en worden we bij adviesaanvragen in een vroeg 
stadium al geïnformeerd. 
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9. Overleg De Groene Draad, Ermelo en Woonwijs, Harderwijk  

 
Dit overleg vindt ieder kwartaal plaats of indien nodig vaker. 
Actuele zaken passeren. Adviesaanvragen worden gezamenlijk besproken en er wordt een 
gezamenlijk advies uitgebracht. Te agenderen punten voor de vergadering met de bestuurder 
worden besproken. 

 
Met De Groene Draad hebben we advies uitgebracht over de volgende onderwerpen: 

 algemene huurvoorwaarden 
 huurverhoging 2018 
 begroting 2018 
 huurbeleid, lotingpercentage, huurderspanel  
 privacybeleid 
 vraaggestuurd onderhoud 
 ZAVbeleid en geriefsverbetering 

 
10. Overleg met de bestuurder Moniek van Balen 

 
Wij vergaderen 4 keer per jaar met de bestuurder. 
 

 
De agenda wordt voornamelijk gevuld met onderwerpen die te maken hebben met het beleid van 
UWOON. Veelal adviesaanvragen.  

 
11. De Woonbond 

  
Wij zijn als huurdersraad lid van De Woonbond. Woonwijs ontvangt maandelijks het tijdschrift 
Woonbondig en Huurwijzer (3 maandelijks). Voor de nieuwsbrieven kan men zich aanmelden op 
de website www.dewoonbond.nl. 
Er wordt steeds meer kennis en vaardigheden gevraagd van de huurdersorganisaties. De 
cursussen van De Woonbond leveren veel informatie op.  
Scholing en training blijven belangrijk. Deelname aan de provinciale vergaderingen is ook een 
belangrijk onderdeel hiervan. 
 
12. Ondersteuning 
 
Voor extra extern advies kunnen we terecht bij de Woonbond in Amsterdam of Zwolle. 
Daarnaast kan Woonwijs, indien nodig, deskundigen inhuren, zoals beschreven in de overlegwet. 
Ook biedt UWOON de ondersteuning die nodig is voor het goed functioneren van Woonwijs. 
 
Jaarverslag, opgemaakt mei 2019, secretaris huurdersraad Woonwijs 
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Zonnepanelen 

Wilt u ook uw woonlasten verlagen? Bijdragen aan verduurzaming? Dat kan!  
 
UWOON wil u graag helpen om uw energielasten en daarmee de totale woonlasten beperkt te 
houden. UWOON: “We bieden daarom ook de mogelijkheid van zonnepanelen op onze 
eengezinswoningen. We bieden deze mogelijkheid bij planmatig onderhoud of, bij een vrijkomende 
woning, aan een nieuwe huurder. Huurders kunnen zelf ook een verzoek doen om zonnepanelen 
op hun woning’. Besluit u vóór 1 januari 2020 om zonnepanelen te nemen, dan neemt 
UWOON 30 procent van de investering op zich. 
 
Zonnepanelen plaatsen op appartementengebouwen is maatwerk. Per gebouw gaat UWOON in 
overleg met de bewoners en de leverancier om te onderzoeken welk aanbod passend is. 
 
Wilt u meer weten? Heeft u vragen kijk dan ook op de site van UWOON  
https://www.uwoon.nl/ik-huur/energiebesparing/zonnepanelen/   
 
Huurdersraad Woonwijs heeft inmiddels veel positieve reacties ontvangen van huurders die nu ook 
zonnepanelen op hun dak hebben. De energiekosten zijn duidelijk gedaald. 

 

 
Dit dak is bijna klaar, de laatste zonnepanelen worden geplaatst. 
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8 mei 2018 Resultaat van het advies van de huurdersraden op de huurverhoging in 2018  
Bron: Aedes.nl 
 
Woningcorporaties hebben binnen de wettelijke regels een eigen huurbeleid dat aansluit bij hun 
regionale woningmarkt. Een ruime meerderheid van de corporaties kiest daarbij voor variaties in 
hun huuraanpassingen, blijkt uit een enquête van Aedes. Vaak is daarvoor de kwaliteit van de 
woning bepalend. Bij de Harderwijkse woningcorporatie UWOON leidt dat bijvoorbeeld tot een 
maximale huurverhoging van 0,8 procent.  
 
UWOON bepaalt het huurbeleid in nauwe samenwerking met de huurdersorganisaties. ‘Die 
hebben gepleit voor een huurverhoging van 0 procent, maar dat vonden wij te ver gaan’, 
zegt Iris Uittien, manager Wonen. De stijging van 0,8 procent ligt onder het inflatieniveau en ruim 
onder de maximaal toegestane verhoging. Uit de Corporatiemonitor Huurbeleid 2018 van Aedes 
blijkt dat veel woningcorporaties onder de inflatie zitten met hun verhoging. 
 
De overheid stelt jaarlijks de maximale stijging van de huur vast. De totale huursom van een 
corporatie mag stijgen met maximaal 2,4 procent (de inflatie van 1,4 procent + 1 procent). 
UWOON besloot daar ver onder te gaan, omdat ze de betaalbaarheid voor de huurders 
belangrijkervindt.  
 
‘We hebben berekend dat we met die verhoging van 0,8 procent al onze plannen kunnen blijven 
uitvoeren. We hoeven nog niets te laten om onze doelen te halen, tenzij er nieuwe verplichtingen 
komen voor bouwen of duurzaamheid. Mooi is ook dat de huurder die 0,8 procent 
huurverhoging eigenlijk dit jaar terugkrijgt door extra duurzaamheidsmaatregelen. De 
huurdersorganisaties zijn het namelijk ook eens met het voorstel van UWOON om een half 
miljoen euro extra te investeren in het energiezuiniger maken van huurwoningen. Hoe we 
dat precies gaan invullen is nog niet duidelijk.’  

 
 
Artikel uit De Stentor:     Artikel uit Het Kontakt 20 maart 2019 
Vervolg Marnixstraat: januari 2019 
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Verslag van de jaarvergadering van Woonwijs op 4 juni 2018  
 
1.   Opening  
 
Mevrouw Van Prooijen opent de vergadering om 19.30 uur en heet iedereen welkom, waarbij met 
name genoemd worden de wethouder Jeroen de Jong, vertegenwoordigers van de Raad van 
Commissarissen van UWOON, de directie en medewerkers van UWOON, vertegenwoordigers van 
de huurdersorganisatie van Omnia, huurdersorganisaties De Groene Draad uit Ermelo en De 
Betere Woning uit Elburg. Er zijn afmeldingen van mevrouw Iris Uittien (UWOON) en de heer 
Gerrit Reuvers. 
Mevrouw Van Prooijen heeft het stokje van de heer Gerben Hofma als voorzitter overgenomen en 
stelt de overige bestuursleden van Woonwijs voor. 
Vervolgens stelt zij de andere sprekers van de avond voor: mevrouw Karin Soldaat en de heren 
Mark Schouten en Dick Zandvoort, allen van UWOON en mevrouw Hannah Scholten van 
Woonwijs. 
 
2.   Mededelingen 
 

 Voor alle aanwezigen zijn consumptiebonnen beschikbaar. 
 Alle aanwezigen wordt verzocht de presentielijst te tekenen.  

 
3.   Korte terug- en vooruitblik 
 

 Woonwijs is op veel gebieden bezig huurders te vertegenwoordigen en voor hun belangen 
op te komen. Er komt steeds meer werk op ons af. Daarom zouden we het fijn vinden als er 
huurders zijn die ons willen helpen. 

 De homepage van de nieuwe website wordt op het scherm getoond. 
 Het jaarverslag van Woonwijs is te zien op de website, alsmede de vacature voor nieuwe 

bestuursleden. 
 Zonnepanelen: via een speciale app van Omnik Portal kunnen mensen met zonnepanelen 

zien hoeveel stroom is opgewekt. 
 UWOON heeft een bedrag van circa € 500.000 (het verschil tussen geen huurverhoging , 

voorstel huurdersraden, en de door UWOON voorgestelde huurverhoging 2018) 
beschikbaar gesteld voor duurzaamheidsmaatregelen. Hiervoor zal een werkgroep worden 
opgericht. 

 
4.   Verslag penningmeester 
 
Mevrouw Hermien Steengraver, al lange tijd bestuurslid van Woonwijs, vertelt hoe ze er toe 
gekomen is de functie van penningmeester te aanvaarden. 
De kas is gecontroleerd door de heren Reuvers en Buisman. Mevrouw van Prooijen verleent 
namens hen décharge aan penningmeester en bestuur. 
Mevrouw Iris Polman wordt bereid gevonden volgend jaar zitting te nemen in de 
kascontrolecommissie en mevrouw Grietje Luitjes wordt de reserve-kandidaat voor 2020. 
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5.   Voorstel tot wijziging statuten       
 
De statuten van Woonwijs dateren uit 2004. Sindsdien is er veel veranderd en zijn de statuten 
verouderd. Deze zullen het komende jaar worden herzien. 
 
 
6.   Bestuursaangelegenheden 
 
Drie nieuwe bestuursleden worden voorgesteld en officieel benoemd: mevrouw Gudrun Binnenhei, 
de heer Henk Ceron en de heer Karel Lanser. 
 
 
7.   Algemene verordening gegevens personen (Mark Schouten, UWOON) 
 
De heer Schouten toont een video van de universiteit Leiden en houdt een presentatie over dit 
onderwerp en legt uit hoe UWOON waakt over de privacy-gegevens van huurders. Als afsluiting 
deelt hij mee dat informatie over de privacyverklaring te vinden is op de website van UWOON. 
 
8.   Online klantenpanel (Karin Soldaat, UWOON) 
 
UWOON vindt participatie belangrijk. Karin Soldaat presenteert in dit kader het ‘klantenpanel’. 
Huurders kunnen zich opgeven voor dit panel en krijgen 2 à 3x per jaar via e-mail een vragenlijst 
toegestuurd. UWOON gaat vervolgens bekijken wat men met de antwoorden kan doen. 
Tevens is het de bedoeling dat medewerkers van UWOON bij huurders ‘op de koffie’ gaan om hun 
ervaringen over hun woning en de buurt te bespreken. 
 
9.   Nieuwbouwprojecten (Dick Zandvoort, UWOON)  
 

 Op het Struik-terrein ontstaat een ‘pop-up wijk’. Het plan is dat hier 50 tot 100 ‘tiny houses’ 
zullen verschijnen, de eerste 15 staan er al. 

 Aan de J.P. Heyelaan worden 24 appartementen gebouwd (3 lagen). 
 Aan de Van Maerlantlaan zullen 48 appartementen verrijzen, waarvan 24 zullen worden 

gehuurd door Careander. 
 Tinnegieter: bij ca. 60 woningen is sloop en nieuwbouw mogelijk. 

 
Naar aanleiding van deze presentatie volgen er enkele vragen: 

 Wanneer zullen de eerste huisjes op het Struik-terrein worden bewoond? Antwoord: nog 
niet bekend, waarschijnlijk over een maand. 

 Hoort de Emmalaan ook bij de sloopplannen van Tinnegieter? Antwoord: neen. 
 Wanneer start de bouw aan de Van Maerlantlaan? Antwoord: 1e helft van volgend jaar. 

80% is bestemd voor 1 tot 2 persoons-huishoudens.  
 
10.   Intermezzo  
 
Hannah Scholten van Woonwijs presenteert met beelden een zeer geestig en onderhoudend 
verhaal over een ‘historische sanitaire stop’, over de wc vanuit de oudheid tot heden. 
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11.   Rondvraag 
 

 Vraag: komen er ook zonnepanelen op appartementencomplexen? Antwoord: er komt een 
pilot in Elburg. Naar aanleiding hiervan wordt verder gekeken. 

 Vraag: er zijn zorgen over monumentale woningen, blijven dit sociale huurwoningen? 
Antwoord: jazeker, UWOON is extra zuinig op de monumentale woningen, afhankelijk van 
einde levensduur van de woningen. 

 Vraag: waarom zijn er geen 55+ woningen meer? In andere plaatsen, bijv. Rijswijk, zijn 
woningen waar je onder de 55 niet in komt. Antwoord: regio’s hanteren verschillende 
toewijzingscriteria. Lokale overheden bepalen de voorschriften. In Harderwijk krijgen 55-
plussers voorrang bij bepaalde woningen, maar kunnen jongeren niet worden geweigerd. 

 
12.   Sluiting 
 
De bijeenkomst wordt afgesloten met een hapje/drankje. 
 
 
     


