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HBZ Nieuwsbrief 
december 2017 

U leest de periodieke nieuwsbrief van Huurders- en bewoners Belang Zederik. 

Wij zijn de huurdersorganisatie voor de huurders uit Zederik van de 

woningcorporatie Omnivera GWZ. 

Graag informeren we u over alles wat met huren van deze woningen te maken 

heeft en we hopen dat u de nieuwsbrief met belangstelling leest. 

We zijn natuurlijk zeer benieuwd naar uw reacties! 

 

 

In deze nieuwsbrief: 

• Algemeen 
• Nieuwe vergaderlocatie HBZ 
• Vijfheerenhuurders 
• Keuze voor een woningmarktregio 
• Prestatieafspraken met gemeente Zederik 
• Algemene ledenvergadering 2018 

 

Algemeen 
Onze eerste nieuwsbrief van september 2017 is goed ontvangen en daar zijn 

we blij mee! Een aantal huurders of belangstellenden hebben zich aangemeld 

via onze website en krijgen de nieuwsbrief nu ook automatisch toegezonden. U 

mag deze nieuwsbrief graag doorzenden aan andere huurders of 

belanghebbenden zodat ze zich ook kunnen aanmelden. Wij kunnen u dan 

http://www.huurdersbelang.info/
https://huurdersbelang.info/nieuwsbrief/
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optimaal informeren.. 

 

HBZ heeft zich het tweede halfjaar van 2017 niet verveeld. De huidige wet- en 

regelgeving geeft de huurders steeds meer medezeggenschap en onze 

woningcorporatie waardeert onze inbreng. Dat moet ook wel als de slogan 

"Huurders aan de top" is. We hebben regelmatig overleg met de directeur-

bestuurder van Omnivera-GWZ, mw. Elisabeth ter Borg, en met de Raad van 

Commissarissen waarvan 2 leden rechtstreeks door de huurders zijn gekozen. 

Om dit alles zo deskundig mogelijk te doen volgen we regelmatig een cursus. 

We hebben ook een vaste plaats in het bewonersblad van de Omnivera 

GWZ. Daarnaast is er bijvoorbeeld de op ons initiatief in het leven 

geroepen Veiligheidscommissie. 

 

Volgend jaar zijn er weer genoeg onderwerpen op de 

agenda. Wij gaan bijvoorbeeld het ZAV-beleid (zelf 

aangebrachte voorzieningen) van Omnivera GWZ 

nader onder de loupe nemen. En zo zullen er nog 

meer onderwerpen komen, waar uw input zeer bij is 

gewenst. Maar eerst komen de kerstdagen en de 

jaarwisseling er aan. Wij wensen u fijne kerstdagen 

en een goede jaarwisseling toe! 

 

 

Nieuwe vergaderlocatie HBZ 
Sinds onze oprichting in 1994 was onze vergaderruimte de Lexmondzaal in het 

voormalige kantoor van de toenmalige woningcorporatie Goed Wonen Zederik 

te Lexmond. Vele Lexmonders kennen deze zaal als de trouwzaal van hun 

gemeente. Door de fusie van de woningcorporatie is haar hoofdkantoor nu in 

Hardinxveld-Giessendam en is het pand in Lexmond verkocht. 

 

Onze nieuwe vaste stek voor onze bestuursvergaderingen is nu Huis Het 

Bosch, het dorpshuis van Lexmond. Daar is volop parkeerruimte en de 

verzorging is dik in orde. We hopen u daar te ontmoeten, raadpleeg 

onze agenda voor onze vergaderdata.  

 

http://www.huurdersbelang.info/
https://drive.google.com/drive/folders/1KWWaCtWBCkkovJJ5Xkl2g7Qbhe-0nW5a
https://huurdersbelang.info/veiligheid/
https://huurdersbelang.info/contactformulier/
http://www.huishetbosch.nl/
http://www.huishetbosch.nl/
https://huurdersbelang.info/agenda
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Vijfheerenhuurders 

Zoals eerder gemeld hebben de huurdersorganisaties uit Leerdam (HB 

Lingesteden), Vianen (HB Lekstede) en Zederik (HBZ) regelmatig onderling 

overleg. De fusie tussen de gemeenten begint immers definitieve vormen aan te 

nemen. Per 1 januari 2018 zijn de gemeenten ambtelijk gefuseerd waardoor de 

ambtenaren nu in één team samenwerken verdeeld over de drie bestaande 

gemeentehuizen. Een jaar later zal de gemeente Vijfheerenlanden definitief zijn. 

 

HBZ heeft reeds een samenwerking met de Huurdersraad in Hardinxveld-

Giessendam maar dat betreft puur de gemeenschappelijke zaken over Zederik 

en Hardinxveld-Giessendam van onze woningcorporatie Ominivera-GWZ. Voor 

het werkgebied Vijfheerenlanden is de werkgroep Vijheerenhuurders bedoeld. 

We overleggen met elkaar en we leren van elkaar. 

 

Als huurders in Vijfheerenlanden hebben we immers een aantal 

gemeenschappelijke belangen. Wij wensen allen een voldoende 

voorraad goede en betaalbare sociale huurwoningen. Deze woningen dienen 

met een niet al te lange wachttijd beschikbaar te zijn voor onze 

woningzoekenden. Onze huurders moeten zich vrij binnen het werkgebied 

kunnen vestigen en als het wenselijk is ook daarbuiten, zoals in de 

naastgelegen regio's Utrecht en Drechtsteden. Dan zijn er ook de contacten met 

de gemeenten zoals het steeds terugkerende prestatiecontract. 

 

Dit maakt dat de rol van een huurdersorganisatie zich niet meer uitsluitend 

beperkt tot de eigen woonplaats maar dat we ook rekening dienen te houden de 

invloeden van buitenaf die betrekking hebben op huren en wonen. Vandaar 

deze werkgroep Vijfheerenhuurders. Uw input is ook hiervoor zeer welkom. 

 

 

Keuze voor een woningmarktregio 

Tot voor kort was het relatief simpel: als je een woning wilde huren ging je naar 

een woningcorporatie en je schreef jezelf als woningzoekende in. De laatste 

http://www.huurdersbelang.info/
https://www.hblingesteden.nl/
https://www.hblingesteden.nl/
http://www.huurdersberaadvianen.nl/
https://vijfheerenhuurders.info/over/
https://vijfheerenhuurders.info/contact/
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jaren doe je dat via de website van Woongaard. 

 

Wat weinig mensen weten is dat deze website is genoemd naar de gelijknamige 

woningmarktregio Woongaard. Wat is een woningmarktregio? Dat lees u op 

onze website. Deze woningmarktregio's staan volkomen los van een keuze voor 

een provincie, die nu ook actueel is. Voor de huurders heeft de keuze van een 

woningmarktregio zeer grote gevolgen!! 

 

Leerdam en Zederik bevinden zich in de woningmarktregio Woongaard, Vianen 

zit in U16. Er zal moeten worden gekozen want een gemeente mag maar in 

één woningmarktregio zitten. Daarvoor hebben de wethouders van Leerdam, 

Vianen en Zederik een advies gevraagd aan de woningcorporaties 

KleurrijkWonen, LekstedeWonen en Omnivera-GWZ. De woningcorporaties 

hebben op hun beurt de huurdersorganisaties om advies gevraagd. Uiteindelijk 

beslist de minister. 

 

Via de werkgroep Vijfheerenhuurders zijn er 2 bijeenkomsten aan dit thema 

besteed. Tijdens deze bijeenkomsten zijn wij goed voorgelicht door 

deskundigen van de woningcorporaties. Er is echter geen eensluidend 

huurdersadvies gekomen, daarvoor was de historische achtergronden en waren 

de inzichten te verschillend. Maar we hebben goed naar elkaar geluisterd en 

ook deze informatie meegenomen on onze eigen afwegingen. Iedere 

huurdersorganisatie gaf daarna een eigen advies aan de 

eigen woningcorporatie. 

 

Onze adviezen zijn integraal opgenomen in de adviezen van de 

woningcorporaties. Zodra deze beschikbaar zijn worden ze op onze website 

gepubliceerd. Ook de woningcorporaties zitten niet geheel op één lijn waardoor 

de bal nu bij de politiek ligt: het Vijfheerenlanden-overleg van de 3 gemeenten. 

Zowel de woningcorporaties als de huurdersorganisaties zullen in dit overleg 

hun standpunten kenbaar maken. HBZ kiest voor 

woningmarktregio Woongaard en dat zullen we uitdragen. 

 

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over onze beweegredenen en die van 

Omnivera GWZ voor de keuze van woningmarktregio Woongaard? Tijdens 

onze Algemene Ledenvergadering op 5 maart 2018 zullen zowel HBZ als als 

http://www.huurdersbelang.info/
https://www.woongaard.com/
https://huurdersbelang.info/woningmarktregios/
https://vijfheerenhuurders.info/nieuws/
https://www.vijfheerenlanden.nl/
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de directeur-bestuurdersvan Omnivera GWZ de keuze voor Woongaard 

toelichten. 

 

 

Prestatieafspraken met gemeente Zederik 

Jaarlijks maakt een gemeente conform de Woningwet afspraken met de 

woningcorporatie. Dit zijn de zogenaamde prestatieafspraken. Deze afspraken 

gelden steeds voor een termijn van 4 jaar, maar worden jaarlijks tussentijds 

geëvalueerd en bijgesteld en worden na goedkeuring daarna weer voor een jaar 

verlengd. 

 

Om dit alles te kunnen doen stelt de woningcorporatie een document op waar om 

onze visie wordt gevraagd. Dan komen gemeente, woningcorporatie en huurders 

bij elkaar om alles punt voor punt door te nemen. Ook de gemeenteraad moet zich 

een oordeel vormen. Na alle goedkeuring van alle belanghebbenden worden deze 

afspraken vastgelegd in een prestatiecontract en onderteken door de wethouder 

van de gemeente Zederik, de directeur-bestuurder van woningcorporatie 

Omnivera-GWZ en door de voorzitter van HBZ. Klik hier om 

de Prestatieafspraken 2018-2022 in te zien. 

 

 

Algemene ledenvergadering HBZ 

Huurders- en bewoners Belang Zederik (HBZ) is een vereniging. Daar merkt u 

in de praktijk weinig van omdat onze woningcorporatie voor de Zederikse 

inwoners heeft besloten dat de huurders geen contributie behoeven te betalen 

en automatisch lid zijn van HBZ. 

 

Een vereniging heeft een bestuur en statuten. De statuten regelen dat er ten 

minste één maal per jaar een openbare ledenvergadering gehouden dient te 

worden. En dat doen wij natuurlijk graag. We kiezen dan steeds een locatie in 

één van de kernen van Zederik en roepen u op via de sociale media en Het 

Kontakt. 

http://www.huurdersbelang.info/
https://huurdersbelang.info/2016/10/27/prestatieafspraken/
https://huurderszederik.files.wordpress.com/2017/12/2017-12-12__prestatieafspraken_2018-2022__ondertekend_002.pdf
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Tijdens zo'n vergadering komen wat verplichte zaken aan bod, zoals de 

samenstelling van het bestuur. En legt het bestuur verantwoording af van de 

zaken die zich in het laatste jaar vanaf de vorige vergadering hebben 

voorgedaan. En hopen wij van u te vernemen wat er speelt in de breedste zin 

van het woord: de huurprijzen, doorstroming naar een kleinere of grotere 

woning, overlast, etc. Wij proberen ook om een centraal thema voor deze 

avond te kiezen. We hebben bijvoorbeeld een lezing gehad over brand- en 

inbraakpreventie. Heeft u een onderwerp dat u bezig houdt en ook voor de 

andere huurders van nut kan zijn: meldt dat a.u.b. voor 15-01-2018 via 

ons contactformulier. 

 

Wij verzoeken om 5 maart 2018 in uw agenda te zetten. De vergadering begint 

om 20.00 uur, de locatie is Huis Het Bosch in Lexmond. De agenda voor deze 

vergadering volgt nog en zal onder andere op onze website beschikbaar komen. 

 

Het hoofdonderwerp wordt onze keuze voor de woningmarktregio 

Woongaard. Één van de gastsprekers is de directeur-bestuurder van Omnivera 

GWZ, mw. Elisabeth ter Borg. Ook zullen we lokale politici uitnodigen. 

 

Wij hopen op een goede opkomst. We zijn vele uren op jaarbasis als vrijwilligers 

voor de huurders bezig. En we hebben invloed op allerlei zaken, zoals de 

huurprijs. Help ons om ons werk goed te kunnen doen! 

 

 

 

 

http://www.huurdersbelang.info/
https://huurdersbelang.info/contactformulier/
http://www.huishetbosch.nl/
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Agenda 

We houden een agenda bij op onze 

website van alle bijeenkomsten. 

Zoals van de jaarlijkse algemene 

ledenvergadering en van de 

vergaderingen door het bestuur. 

U bent natuurlijk zeer welkom op 

de ledenvergaderingen, 

Op afspraak kan u ook sommige 

bestuursvergaderingen bijwonen. 

Onze notulen en meer vindt u hier. 
 

  

  

 

 

Copyright © HBZ. 

 

Klik hier voor de gegevens van ons bestuur. 

Ons algemene e-mailadres is: HBZederik@gmail.com 

 

Wilt u deze nieuwsbrieven niet langer meer ontvangen? 

Dat vinden wij jammer, u kunt uzelf dan uitschrijven. 

U kunt zich ook weer inschrijven als u de nieuwsbrief toch weer wenst te ontvangen of als u 

zich per ongeluk heeft uitgeschreven. 

 

Het verder verspreiden van deze nieuwsbrief is zeer gewenst! 
  

 

http://www.huurdersbelang.info/
https://huurdersbelang.info/agenda/
https://hbz.stackstorage.com/s/gxwdSHjdx9gTaX9
https://huurdersbelang.info/bestuur/
mailto:HBZederik@gmail.com?subject=Naar%20aanleiding%20van%20de%20HBZ%20Nieuwsbrief
http://huurdersbelang.us16.list-manage.com/unsubscribe?u=5be41aaf37072f5fd3ad21762&id=4c69751636&e=%5bUNIQID%5d&c=8f75d79eb9
https://huurdersbelang.info/nieuwsbrief/
https://huurdersbelang.info/agenda/

