
Notulen eerste jaarvergadering BCBBE 29-08-2019

Aanwezig BCBBE: Widia S. Baldewsing, Paula Appelman, Ankie de Jong, Pascar Paschkewiz, Johan 
de Jong. 41 bewoners van de Bloemenbuurt (afkomstig uit de Asterstraat, Begoniastraat, 
Goudsbloemstraat, Violenstraat, Tulpenplein, Anjerstraat, Anemonenstraat), 1 journalist WEEFF,    
7 bewoners zonder afbericht, 2 bewoners met afbericht, Voorzitter Wil Raven van de HAR, tevens 
bewoner.

1. De aanwezigen zijn welkom geheten door Johan

2. De commissieleden zijn voorgesteld. Regels voor de vergadering zijn gegeven.

3. De Wohv is in het kort uitgelegd.

4. Een bewoner legt uit dat we moeten zorgen mensen bij elkaar te krijgen.

5. De HAR erkent BCBBE niet doordat er nog geen uitspraak bij de rechter ligt. BCBBE geeft aan dat 
WelWonen BCBBE via de media als “spreekbuis van de wijk' erkent heeft.

6. BCBBE legt uit dat de oprichting is uitgekomen uit signalen die onrust veroorzaken. Voorbeelden 
zijn dat de sloopplannen volgens vele bewoners al besloten waren en de definities van renovatie 
en groot onderhoud; het woord renoveren zou te veel verwarring geven, daarom is het door 
WelWonen “voor het gemak” groot onderhoud genoemd.
 
7. Standpunt van de bewoners is dat er te weinig informatie verstrekt wordt. Met name de 
renovatiewoningbewoners wachten nog op een informatiebijeenkomst. BCBBE heeft aangegeven 
dit door te geven aan WelWonen.

8. WelWonen schiet te kort met de Sociale Statuten. Voorzitter Wohv heeft bepaald dat WelWonen
de statuten moet aanpassen. Het is nu van de website af. Standpunt van de bewoners is dat de 
Sociale Statuten spoedig af moeten zijn, gezien WelWonen voornemens is spoedig te beginnen 
met de werkzaamheden.

9. Een bewoner heeft aan BCBBE aangegeven dat zij en anderen in een leegstandswet woning met 
minderjarige kinderen wonen en heeft de vraag hoe zij zonder rechten een woning moeten vinden.

10. Een aantal bewoners vragen zich af of de Huurdersvereniging wel onafhankelijk is.
BCBBE heeft aangegeven dat zij de onafhankelijkheid hoog in het vaandel houdt. Alle kosten 
zijn dan ook tot nu toe uit eigen zak betaald en met vrijwillige donaties.

11. Een aantal bewoners vragen zich af of WelWonen niet de onkosten moet vergoeden. BCBBE
heeft uitgelegd dat dit wel de bedoeling is. Volgens de Wohv is WelWonen verplicht om deze 
kosten te betalen. Wij blijven dan evengoed onafhankelijk. Helaas heeft BCBBE nog niets van 
WelWonen mogen ontvangen.

12. De bewoners hebben onder elkaar overlegd en aan BCBBE voorgesteld om vrijwillige 
bijdragen te gaan vragen. BCBBE heeft aangegeven op dit voorstel in te gaan.
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 13. Over het welzijn van de ouderen onder ons; de bewoners hebben aangegeven dat er betere 
hulp van WelWonen verwacht wordt.
 
14. BCBBE heeft uitgelegd waar zij voor staat en heeft uitgelegd wat de gevonden knelpunten zijn 
betreft de huurdersparticipatie en de huurdersbelangen. De bewoners hebben meegedacht en een
aantal hebben tips gegeven.
 
15. De bewoners vinden dat de participatieprocedures en de huurdersbelangen volgens de 
richtlijnen van de wet uitgevoerd dienen te worden en dat BCBBE daar achteraan moet gaan. Denk 
ook aan de grondvervuiling, hoge waterpeil, slechte woningen met schimmel. BCBBE heeft 
aangegeven erachteraan te gaan.
 
16. De bewoners hebben aan BCBBE de opdracht gegeven het gespreksverslag (2016) op te vragen 
betreft de bijeenkomst over de wijkvernieuwing tussen WelWonen, de Gemeente Enkhuizen en 
Sacon De aanwezigheid van de HAR was niet voor die bespreking aangekondigd. De HAR heeft 
verklaard dat er geen gespreksverslag is, maar dat de HAR wel bij de bespreking aanwezig is 
geweest.
 
17. De nieuwe directrice Wiesje van der Weijde voorgesteld. Zij moet de erfenis van oud directeur 
Draaisma oplossen. Mevr. Van der Weijde moet het staande beleid voeren. Na de voorgaande 
gesprekken met mevr. Van der Weijde, denkt BCBBE wel dat samenwerking moet gaan werken. Zij 
wilt echt weten wat er in de wijk speelt. BCBBE staat er positief in, met wederzijds vertrouwen en 
met het oog op een constructieve samenwerking.
 
18. BCBBE heeft uitgelegd dat de wijk in 8 complexen onderverdeeld is.
 
19. De Huurcommissie Wohv heeft WelWonen een reprimande gegeven betreffende de sociale 
statuten. Deze zijn wederom “zwevend”, daar er slechts 3 regels zijn toegevoegd. Er is uitgelegd 
dat de rechten van de huurders hierin dienen te staan en dat WelWonen toegezegd heeft ermee 
bezig te zijn. De bewoners zijn het er over eens dat deze Sociale Statuten spoedig klaar moeten 
zijn.
 
20.  Enquête achterstallig onderhoud is een succes. WelWonen gaat ermee aan de slag. Een aantal 
bewoners zijn ietwat cynisch en nog wantrouwend jegens WelWonen, gezien het verleden, onder 
de voorgaande directeur Draaisma. BCBBE heeft aan de bewoners gevraagd vertrouwen te hebben 
in de nieuwe directrice en haar de kans te geven.

21. BCBBE heeft doorgegeven dat Mevr. Van der Weijde heeft aangegeven dat alle klachten 
voortaan kunnen worden doorgegeven bij het WelWonen portaal via de website, of anders aan de 
balie afgegeven kunnen worden. BCBBE heeft aangeraden daarbij de klacht dubbel af te drukken 
en een dagstempel en handtekening aan de balie te vragen voor ontvangst.
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22. Vraag van een bewoner is of het service contract, een verkapte manier is voor extra huur en of 
dit nagekeken kan worden.

23. Vraag van een aantal bewoners is wanneer de werkzaamheden gaan beginnen. BCBBE heeft 
geantwoord dat de gemeente nog geen centjes heeft en dat het daarom wel even kan duren.
 
24. BCBBE heeft uitgelegd dat de Huurdersvereniging een Huurdersstichting op wijkniveau gaat 
worden (Huurdersorganisatie), notarieel bekrachtigd. De juridische status is dan beter.

25. Vraag van een bewoner is of al zouden deze wijkvernieuwingsplannen niet doorgaan, of 
BCBBE dan als Huurdersstichting nog in actie blijft. BCBBE heeft uitgelegd dat de bewoners 
voorlopig nog niet van haar af zijn. Of er nu wijkvernieuwingsplannen zijn of niet, BCBBE is er 
gewoon voor de hele wijk of er nu gerenoveerd, gesloopt wordt, (groot) onderhoud wordt 
gepleegd of niets met de woningen gebeurd. BCBBE is er dus voor iedereen en voor meerdere 
onderwerpen. 

26. Voor agenda voor het aankomende jaar kan BCBBE alleen nog stap voor stap gaan. BCBBE heeft
eerst de Kaderafspraken met WelWonen en ziet graag eerst de twistpunten betreft de 
huurdersparticipatie en de huurdersbelangen, opgelost. BCBBE heeft aangegeven aan de 
standpunten en vragen van de bewoners te gaan werken.
 
27. BCBBE heeft aan de bewoners gevraagd zich bij de vereniging aan te  sluiten, mee te denken, 
tips te geven.
 
28. Dankwoord

Genotuleerd door: Secretaris Ankie de Jong
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