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HBZ Nieuwsbrief 
mei 2018 

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

Wij zijn de huurdersorganisatie voor de huurders uit Zederik van de woningcorporatie 

Fien Wonen. 

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

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

We zijn natuurlijk zeer benieuwd naar uw reacties! 

 

 

In deze nieuwsbrief: 

• AVG 
• Actuele zaken 
• De keuze van een woningmarktregio voor Vijfheerenlanden 

 

AVG 
 

Het zal u niet zijn ontgaan dat er een nieuwe wet wordt ingevoerd: de Algemene Verorde-

ning Persoonsgegevens (AVG). Uw persoonsgegevens mogen alleen na uw toestemming 

worden gebruikt. U dient te weten aan wie u deze gegevens verstrekt en voor welk doel 

deze gegevens worden gebuikt. Het moet ook gemakkelijk zijn om de toestemming weer in 

te trekken. 

 

http://www.huurdersbelang.info/
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HBZ gaat zeer vertrouwelijk met uw gegevens om. Er worden geen persoonsgegevens met 

andere instanties uitgewisseld, zelfs niet met Fien Wonen. Persoonsgegevens voor HBZ kun-

nen zijn: uw naam en e-mailadres, soms uw adres en telefoonnummer. Meer informatie 

over AVG leest u op onze website. 

 
HBZ heeft een aparte bijlage laten bijvoegen bij de Huurverhogingsspecial van de Woonbond 

en bij het brief van Fien Wonen aan alle huurders over het onderhoudsabonnement. Daar 

zat een oproep bij voor onze huurders om zicht in te schrijven voor deze nieuwsbrief. Daar 

hebben een redelijk aantal huurders gebruik van gemaakt, waar we blij mee zijn en waar-

voor wij dank zeggen. 

De nieuwsbrief kan ook worden verzonden aan personen waar we veel contact mee heb-

ben/hadden. Als de personen de nieuwsbrief toch niet meer wensen te ontvangen kunnen 

ze zich met één klik onderaan de nieuwsbrief weer uitschrijven zoals de AVG vereist. Natuur-

lijk hopen we dat u dat niet doet en dat u ons de gelegenheid geeft u optimaal te informe-

ren. 

 

 

Actuele zaken 
 

Wij informeren u op zoveel mogelijk manieren. Natuurlijk via ons website, dit is onze hoofd-

bron. Maar ook via de sociale media. Het is maar net wat u plezierig vindt. Steeds kunt u een 

reactie plaatsen. 

 
Enige actuele onderwerpen zijn: 
 

• Een belangrijk onderwerp voor u als huurder is natuurlijk de hoogte van uw huur. 

Deze huur wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld. Een huurdersorganisatie zoals HBZ 

heeft daar een adviserende functie in. De woningcorporatie Fien Wonen doet een 

voorstel voor een huurverhoging, HBZ bekijkt dit voorstel namens de huurders in Ze-

derik en brengt een advies uit. Daarna beslist Fien Wonen en informeert de huurders. 

Klik hier voor meer informatie. 

 

• Zoals in de vorige nieuwsbrief is gemeld ondersteunen wij bewonerscommissies. 

Met de commissie in De Vijverhof te Meerkerk hebben we de lekkages in 

http://www.huurdersbelang.info/
https://huurdersbelang.info/avg/
https://huurdersbelang.info/
https://huurdersbelang.info/sociale-media/
https://huurdersbelang.info/2018/04/30/huurverhoging-2018/
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wooncomplex aangekaart bij Fien Wonen. Er is inmiddels een uitgebreid bouwkundig 

onderzoek geweest waarvan de resultaten binnenkort bekend worden gemaakt en 

de herstelwerkzaamheden kunnen beginnen. 

 

• Een onderwerp waar HBZ zeer veel energie in heeft gestoken is de keuze van een wo-

ningmarktregio voor de gemeente Vijfheerenlanden. Daarover leest u meer in het 

volgend item. 

• Jaarlijks worden prestatieafspraken gemaakt met de gemeente door Fien Wonen, HBZ 

en (nu nog) de gemeente Zederik. Deze partijen zijn wettelijk gelijk. In de prestatieaf-

spraken komen items aan bod zoals beschikbaarheid en betaalbaarheid van huurwo-

ningen, huurwoningen voor specifieke doelgroepen, kwaliteit en duurzaamheid van 

huurwoningen, nieuwbouw en aankoop en liberalisatie en verkoop van huurwoningen.  

We hebben onlangs de evaluatie van de afspraken van 2017-2018 gedaan en zijn nu 

gestart met de voorbereidingen voor 2018-2019. Als u iets te melden heeft vernemen 

we dat graag! 

 

 

De keuze van een woningmarktregio voor Vijfheerenlanden 
 

HBZ heeft nog nooit een onderwerp behandeld waar we zoveel tijd aan hebben besteed en 

dat zo belangrijk kan zijn voor onze (toekomstige) huurders. Om niet alles wat we eerder pu-

bliceerden weer opnieuw te doen heeft u hier een verwijzing naar een aantal nieuws-

items op onze website. 

 

De 3 woningcorporaties uit Leerdam, Vianen en Zederik (vanaf 01-01-2019 Vijfheerenlan-

den) kwamen niet op één lijn wat betreft de keuze voor woningmarktregio U16 (nu Vianen) 

of Woongaard (nu Leerdam en Zederik). Dat geldt ook voor de 3 wethouders en huurdersor-

ganisaties uit deze gemeenten. Daarom hebben de wethouders het onafhankelijk bureau 

Companen ingeschakeld, waarbij nu ook de huurders een gesprekspartner zijn. 

  

HBZ kiest nadrukkelijk voor woningmarktregio Woongaard. Wij willen ook in de toekomst 

dat huurders niet te lang hoeven te wachten op de beschikbaarheid van een betaalbare 

huurwoning. Bij U16 duurt dit erg lang. Ook willen wij geen dumpgebied worden voor de re-

gio Utrecht. Het is van groot belang dat er voldoende investeringscapaciteit voor de 

(nieuwe) huurwoningen over blijft in Vijfheerenlanden en dat kan alleen als het Woongaard 

wordt/blijft. 

 

http://www.huurdersbelang.info/
https://huurdersbelang.info/tag/woningmarktregio/
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HBZ laat zich nu vooral horen in de lokale politiek. We houden presentaties bij alle politieke 

partijen waar we dat mogen. Dit doen we samen met de huurdersorganisatie HBL Lingeste-

den uit Leerdam. We meldden ook ons bij het Vijfheerenlanden-beraad. We willen ervoor 

waken dat dit onderwerp een politieke speelbal wordt!! Ook worden alle belanghebbenden 

uit de woningmarktregio's U16 en Woongaard om een visie gevraagd. 

 

Op dit moment (19-05-2018) heeft bureau Companen het advies in concept klaar. 23 mei a.s. 

is er een bestuurlijk overleg met alle belanghebbenden waar HBZ ook bij is. Op 5 juni a.s. zijn 

er 2 informatiebijeenkomsten als het advies definitief is. Daarna zullen de wethouders een 

advies moeten uitbrengen aan minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken die ook wo-

nen, bouwen en ruimtelijke ordening in haar pakket heeft en de eindbeslissing neemt. En 

waarmee een omvangrijk traject kan worden afgerond en we allen ons weer kunnen richten 

op goede, betaalbare en op redelijke termijn beschikbare sociale woningbouw. En dat is in 

Zederik 24% van het totaal aantal woningen.... 

 

 

 

Agenda 
We houden een agenda bij op onze website 
van alle bijeenkomsten. Zoals van de jaar-
lijkse algemene ledenvergadering en van de 
vergaderingen door het bestuur. 
U bent natuurlijk zeer welkom op de leden-
vergaderingen, 
Op afspraak kan u ook sommige bestuurs-
vergaderingen bijwonen. 
Onze notulen en meer vindt u hier. 

 

  

http://www.huurdersbelang.info/
https://huurderszederik.files.wordpress.com/2018/05/2018-05-09__hbz__presentatie__keuze_van_een_woningmarktregio_voor_vhl.pdf
https://www.hblingesteden.nl/
https://www.hblingesteden.nl/
https://www.vijfheerenlanden.nl/vijfheerenlanden-beraad/
https://huurdersbelang.info/agenda/
https://hbz.stackstorage.com/s/gxwdSHjdx9gTaX9
https://huurdersbelang.info/agenda/
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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. 

Klik hier voor onze AVG-pagina 

 

Het verder verspreiden van deze nieuwsbrief is zeer gewenst! 

http://www.huurdersbelang.info/
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/avg/

