
Notulen jaarvergadering HSBBE 04-02-2020

Aanwezig BCBBE: Widia S. Baldewsing, Paula Appelman, Ankie de Jong, Johan de Jong.  15 mede 
bewoners van de Bloemenbuurt (veelal nieuwe gezichten en afkomstig uit de Asterstraat, 
Begoniastraat, Goudsbloemstraat, Violenstraat, Tulpenplein, Anjerstraat, Anemonenstraat), 3 
bewoners met afbericht, Voorzitter Wil Raven van de HAR, tevens bewoner en Paula Hoexum van 
de Woonbond.

1. De aanwezigen zijn welkom geheten door Widia. Korte uitleg over de agenda.

2. De bestuursleden en medewerkers zijn voorgesteld. Regels voor de vergadering zijn gegeven.

3. De notulen, stand van zaken en de afspraken van de vorige vergadering doorgenomen.

4. Introductie “Denktank” / klankbordgroep. Uitgelegd dat er sinds begin 2018 diverse bewoners 
uit verschillende straten overleg mee wordt gevoerd, informatie uitgewisseld e.d. Een aantal van 
deze bewoners waren aanwezig.
 
5. Uitleg van de Huurdersstichting Bloemenbuurt gegeven. Dit n.a.v. de uitspraak van de 
huurcommissie, dat wij eigenlijk een huurdersorganisatie op wijkniveau zijn. Dit om een betere 
rechtspositie te krijgen. 

6. De volgende onderwerpen zijn met de bewoners besproken:
– Borging huurdersbelangen
– De participatieprocedures
– Renovatiewoning bewoners en hun situatie
– Wooncomfort
– Onzekerheid van de leegstandswet huurders
– Milieu en de grondvervuiling
– Welzijn ouderen
– Duurzame renovatiewoningen
– Sociale statuten
– Woningtoewijzing
– Niet nagekomen afspraken

7. Het jaarverslag is voorgelezen

8. De eerste kaderafspraken zijn geweest. Dat was niet constructief. HSBBE zou een voorstel tot 
kaderafspraken krijgen, maar heeft dit niet gehad. Vandaar dat het eerste kadergesprek een beetje 
rommelig was. Na dit gesprek is HSBBE gedagvaard. Op dit moment heeft HSBBE een advocaat in 
de arm genomen en hoopt hiermee de twistpunten te kunnen uitvechten. Op 18 februari zal de 
rolzitting zijn. (Dit is uitgesteld naar 18 maart)
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9. De Gemeente geeft en heeft geen gespreksverslag betreffende de wijkvernieuwingsplannen 
(2016). De Gemeente houdt zich buiten de twistpunten tussen de andere prestatiepartners en 
HSBBE.

10. Contact gehad met de Autoriteit Woningcorporaties. Deze vindt dat HSBBE op vele vlakken als 
de onafhankelijkheid van de HAR, de legitimiteit, de huurdersbelangen, de participatieprocedures 
e.d. een punt heeft. De Autoriteit heeft aan HSBBE toegezegd om onderzoek bij WelWonen te 
plegen.

11. Ondertussen heeft HSBBE een brief van WelWonen ontvangen betreffende het voortzetten van
de kaderafspraken. Hier is WelWonen nog steeds toe bereid.
 
12. WelWonen heeft een structuurprobleem. Kijk eens goed naar het beleid. Het is vooral 
inconsequent beleid. Renovatie vloeren geschiedt nu echter zonder de beloofde verduurzaming.
 
13. Huurders worden verschillend behandeld. Dit staat of valt bij een goed Sociaal Statuut.

14. Huurders worden verschillend behandeld. Wie het meeste assertief is, wordt eerder geholpen. 

15. De prestatiepartners voeren geen controles op elkaar uit. Daarom dat HSBBE dit doet.

16. Een bewoner heeft aangegeven www.stedenbouw.nl te bekijken. Hierin staan de richtlijnen 
voor groot onderhoud en renovatie.

17. Een bewoner heeft aangegeven dat de Asterstraat nog geschilderd gaat worden voor de sloop.

18. Vraagstelling is wat de karakter van de buurt behouden inhoudt voor WelWonen.

19. De bewoners vinden de sociale cohesie belangrijk. Ook het groen, de bomen en het 
Tulpenplein behouden.

20. De bewoners hebben aangegeven nog steeds weinig tot geen informatie van WelWonen te 
krijgen.

21. De bewoners willen duidelijkheid betreffende het verhuizen van de reguliere bewoners, 
aangezien sommige dubbele huren moeten betalen.

21. HSBBE heeft op aanraden van de bewoners een vrijwillige bijdrage actie opgesteld via 
https://www.geef.nl/nl/actie/steun-huurdersstichting-bloemenbuurt/donateurs  Er is tot nu toe 
€250 aan vrijwillige bijdragen van bewoners binnen gekomen. De kosten zijn tot nu toe ongeveer 
€1500.

22. Er is aan de bewoners gevraagd om mee te doen met de activiteiten van de stichting of om 
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mee te denken als klankbord. Er is weer één aanmelding bij gekomen uit de Asterstraat.
 
23. HSBBE heeft aangegeven dat er dit jaar weer een nieuwe bewonersenquête zal plaatsvinden.

24. HSBBE heeft aangegeven dat het nu afwachten is op de rechtszaak hoe alles verder verloopt.

25. Er heeft een loterij plaatsgevonden, waarbij twee gelukkige bewoners een bingo boekje 
hebben gewonnen om deel te nemen aan de eerste Buurtbingo in Ijsselzand.

26. Dankwoord

NB/ De twee jaarvergaderingen zijn erg kort op elkaar geweest. Merendeel om de vereniging als 
huurdersstichting en huurdersorganisatie te presenteren. Tevens om de nieuwe gezichten te 
informeren en erbij te betrekken. O.a. De bewoners die zich de afgelopen keer afgemeld waren zijn
nu wel verschenen. Met WelWonen is afgesproken om meerder malen een jaarvergadering te 
houden. Tegen het einde van het jaar zal er dan ook weer een plaatsvinden. Indien het nodig is, zal 
HSBBE tussendoor ook een vergadering of informatiebijeenkomst houden.

Genotuleerd door: Secretaris Ankie de Jong

3-3


