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1. Duur bijeenkomst, vragenrondje en pauze 

– De bewonersbijeenkomst duurt tot 21:30 uur/max. 22:00 uur

– Na elk punt komt er een kort vragenrondje om uw vragen te stellen
 

– Graag uw evt. vragen opschrijven

– U kunt uw vragen ook inleveren aan het einde van de bijeenkomst
    Naam, adres en mailadres graag vermelden voor antwoord 

– Vragen die over de indeling woningen, uitvoering en die specifiek over
de inhoud plannen wijkvernieuwing gaan, kunnen wij (nog)niet 
beantwoorden – verwijzing naar Stg. Woondiensten 
bewonersbijeenkomsten

– 1 pauze van 10 minuten tijdens de bijeenkomst 

– Aan het einde van de bijeenkomst een korte loterij voor 
DE Buurtbingo!
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AGENDA

1.Welkom heten en uitleg avond

2.Voorstellen bestuursleden en medewerkers

3.Waarom Huurdersstichting Bloemenbuurt

4.Enige vraagstellingen waarmee wij ons bezighouden

5.Jaarverslag en stand van zaken

6.De Dagvaarding

7.Visie Wijkvernieuwing

8.Vrijwillige bijdragen

9.Meedoen met de activiteiten van de stichting en mailinglist

10.Loterij bingo boekjes
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2. Voorstellen bestuursleden en medewerkers
 

Het bestuur: 
Widia S. Baldewsing – Voorzitter – Violenstraat 17 (zeteladres)
Wetgevingen/procedures/sloopwoningen,- en overige woningen, woordvoerder

Paula Appelman – Penningmeester 
Renovatiewoningen

Ankie de Jong – Secretaris
Leegstandswet woningen

Medewerkers:
Johan de Jong
Flora en Fauna, wegen, leefomgeving, woordvoerder

Caspar Paschekewitz
Onderzoek

De “Denktank”:
Verschillende huurders uit de gehele Bloemenbuurt die meedenken over 
bepaalde vraagstukken, feedback geven, eventueel meehelpen met onderzoek,
vergaren informatie, spreekbuis voor eigen complex, e.d.

– Vanaf aanvang BCBBE bestaat deze “denktank”
– Bestaande uit huurders die mee willen denken
– Bijvoorbeeld persoonlijk om feedback gevraagd worden of vragenlijst 

invullen
– Indien nodig wordt er een werkgroep over een bepaald onderwerp 

geformeerd
– Wie wil er nog meer meedoen?
– Inschrijven na de vergadering

4-13



3. Waarom Huurdersstichting Bloemenbuurt?
Bewonerscommissie Bloemenbuurt is nu Huurdersstichting 
Bloemenbuurt Enkhuizen *HSBBE

–   29 augustus 2019 officieel opgericht tot Bewonerscommissie 
Bloemenbuurt

– 7 januari 2020 overgegaan tot Huurdersstichting Bloemenbuurt 
Enkhuizen. Een Huurdersorganisatie op wijkniveau = 8 complexen;

Waarom?

– Rechtspositie versterken om de huurdersbelangen te 
vertegenwoordigen

– Serieuzer genomen worden

– Recht op onkostenvergoeding, juridische bijstand of bijstand van een 
expert, bijscholing

Wat is het doel?

In het kader van de volkshuisvesting en de Wohv:

– Het behartigen van de belangen van de huurders en/of 
bewonerscommissies als vertegenwoordigers van huurders van de 8 
complexen van Bloemenbuurt Enkhuizen, in een zo breed mogelijke 
context;

Asterstraat
Begoniastraat
Goudsbloemstraat
Violenstraat
Tulpenplein
Anjerstraat
Dahliastraat
Anemonenstraat

– Geen individuele zaken
 

– Wie dit niet wilt, kan dit schriftelijk doorgeven aan de  stichting
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4. Enige vraagstellingen waarmee wij ons bezighouden

– De borging van de huurdersbelangen
 

– De onduidelijkheden over renovatie naar groot onderhoud, naar 
renovatie of toch groot onderhoud. 

– Wooncomfort – omdat het woord “renovatie” te verwarrend is voor de 
bewoners – groot onderhoud genoemd 

– Onzekerheid voor de mensen die in een leegstandswoning wonen. Met
name alleenstaande ouders met minderjarig kind
 

– Is de participatieprocedure gevolgd en is de Wohv uitgevoerd als 
wetgever heeft bedoeld

– De Flora en Fauna, maar ook de grondvervuiling

– Het Welzijn van de ouderen onder ons 

– Duurzaamheid renovatiewoningen – Welke duurzaamheid?
 

– Sociale statuten – rechten van de huurders – Dubbele huur, ouderen 
worden niet geholpen met verhuizen 

– Toewijzing woningen – Geen voorrang bij aanvraag voorrang

– Beloftes en toezeggingen die niet worden nagekomen
 

– Gebrek aan informatie
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5. Jaarverslag en stand van zaken

• Zaak aangespannen bij de Huurgeschillen commissie Wohv (Den Haag) 
wegens erkenning van de Bewonerscommissie en wij hebben dit 
gewonnen. De Bewonerscommissie heeft de status van 
Huurdersorganisatie op wijkniveau gekregen, wat een wettelijke status is
met betere rechten.

• WelWonen heeft de huurdersorganisatie in de media erkent

• Brandbrief gestuurd naar B & W, de Raadsleden en media. Hierop is geen
reactie gekregen, behalve een reactie van 1 politieke partij, die ook het 
een en ander betwijfelen bij de HAR.

• Zaak aangespannen tegen de HAR bij de Huurgeschillencommissie. Deze 
is niet ontvankelijk verklaard omdat men bij de Wohv organisaties niet 
tegen elkaar kunnen procederen. Verkeerde organisatie.

• Klacht ingediend bij de controlerende overheidsinstelling Autoriteit 
Woningcorporaties.

• 29-09-2019 Bewoners/huurdersbijeenkomst gehouden. Er zijn ongeveer 
40 huurders geweest. Wij hebben ons voorgesteld, onze doelen verteld, 
stand van zaken verteld, de directrice voorgesteld, samen met de 
huurders besloten dat er vrijwillige bijdragen gevraagd mogen worden 
aan de huurders en advies en feedback van de huurders ontvangen.

• Tussendoor weer heel wat uren besteed aan het uitzoeken van zaken

• Overleg met de advocaat en de Woonbond

• Vele gesprekken met huurders 

• Diverse gesprekken gehad met Wiesje van der Weijde. De nieuwe 
directrice van WelWonen

• Naar de bewonersbijeenkomst van Stg. Woondiensten geweest. 

• 2e brief verstuurd naar B & W, de Raadsleden en genegeerd

• 1e vergadering met Welwonen aangaande kaderafspraken.
•
• Dagvaarding gekregen van WelWonen

• Heel wat uren bezig geweest zaken uit te zoeken en repliek te maken op 
de dagvaarding
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• Hulp van de Woonbond gekregen voor de dagvaarding. De advocaat en 
de Woonbond denken dat wij een sterke zaak hebben

• Brief van Stg. Woondiensten dat BCBBE niet meer erkend wordt en 
daarom geen informatie krijgt
 

• Brief ontvangen van de Gemeente. Deze distantieert zich van de zaak en 
zegt alleen formaliteiten te regelen – Heeft geen verslag over het 
gesprek over de wijkvernieuwingsplannen

• Autoriteit Woningcorporaties gaat onderzoek plegen naar verschillende 
onderdelen 

• Brief ontvangen van Stg. Woondiensten voor het voortzetten van de 
kaderafspraken 
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PAUZE 10 MINUTEN
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6. De dagvaarding

– Stg. Woondiensten wil na 1 kadergesprek af van Huurdersstichting 
Bloemenbuurt

– Stg. Woondiensten vindt dat de HAR als huurdersorganisatie niet aan de 
vereisten van de Wohv hoeft te voldoen.

Onze visie
– Na onderzoek is gebleken dat de huurdersbelangen niet geborgd zijn. 

Mede doordat de HAR niet aan de formaliteiten voldoet.

– De prestatieafspraken betreft de wijkvernieuwingsplannen zijn niet 
gelegitimeerd getekend

– De wijkvernieuwingsplannen zijn met de HAR als enige participant, 
niet gelegitimeerd; de bestuursleden zijn geen belanghebbenden en 
niet allen huurders van de Bloemenbuurt

Tegeneis
– Nietig verklaren prestatieafspraken

– Opschorten wijkvernieuwingsplannen tot de Huurdersstichting zich 
heeft kunnen inlezen en heeft kunnen overleggen met de huurders.

– Sociale statuten

– Geen hulp ouderen bij verhuizing
– Geen hulp bij dringende omstandigheden
– Dubbele huren
– Verschil in vergoedingen

Wie gaat er mee?

Op 19 februari is de zitting in Alkmaar. Wie gaat er mee?
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7. Visie en standpunten Wijkvernieuwing

– Het behouden van de karakter van de buurt. Wat is dat dan? 

– Tegen de wijze waarop de wijkvernieuwing tot stand is gekomen

– Tegen de huidige vorm van de wijkvernieuwingsplannen 

– Pas visie vorming na meer informatie over: 

– De werkelijke woonstaat van de woningen

– Metingen over de grondvervuiling, milieu, 

– Tekort aan woningen, tekort aan centjes Gemeente

De enquête 

– Derde enquête in aantocht

– Visie bewoners Bloemenbuurt

– Iedereen wordt verzocht mee te doen
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8. Vrijwillige bijdragen – Financiën

Inkomsten: €250

Uitgaven: +/- € 1500

  – Tab donateurs website www.Hsbbe.nl

  –  https://www.geef.nl/nl/actie/help-huurdersstichting-bloemenbuurt-

enkhuizen/donateurs 

9. Meedoen met de activiteiten van de stichting en 

mailinglist

Zoals eerder gemeld, hebben wij plaats voor medehuurders die willen 

meedenken en eventueel meehelpen met de activiteiten.

Aanmelden kan via info@hsbbe.nl www.hsbbe.nl of www.huurdersstichting-

bloemebbuurt.nl 
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10. Loterij bingo boekjes vouchers

– 2 Trekkingen – Bingoboekje voor de Buurtbingo 7 maart – 5 rondes
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