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HBZ Nieuwsbrief 
december 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: 

• Kerstwens 
• Overzicht 2018 
• Actuele zaken voor 2019 
• Ledenvergadering 2019 
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Na een druk jaar met vele activiteiten is het alweer december en staan de kerstdagen en de 
jaarwisseling weer voor de deur. 
Het bestuur van HBZ wenst alle huurders van Fien Wonen en anderen die deze nieuwsbrief 
ontvangen mooie en gezellige kerstdagen en een veilige jaarwisseling toe. 

 

Overzicht 2019 
 

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. 

Fien Wonen kent zeer veel tevreden huurders, dat blijkt mede uit de jaarlijkse onafhanke-

lijke onderzoeken. We scoren beter dan veel andere vergelijkbare woningcorporaties. Die 

tevredenheid is niet vanzelf tot stand gekomen. Het is vaak een samenspel geweest tussen 

verhuurder (Fien Wonen) en huurders (HBZ). 

Een aantal onderwerpen waren: 

• Een item dat alle huurders treft is de jaarlijkse huurverhoging. Wij  worden gevraagd 

een advies uit te brengen op het voorstel van Fien Wonen. Dit advies is niet bindend, 

maar de corporatie moet wel duidelijk maken waarom men van ons advies afwijkt. 

Wij hebben helaas niet kunnen voorkomen dat de huren stijgen, maar we hebben de 

stijging wel aardig kunnen beperken. 

• We ondersteunen bewonerscommissies, zoals commissie in De Vijverhof te Meer-

kerk. 
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• Een zeer tijdrovend en heel belangrijk item was de keuze van een woningmarktregio 

voor de gemeente Vijfheerenlanden. Dit is goed uitgepakt: we blijven bij Woongaard. 

• De afspraken wat betreft de sociale woningbouw met de gemeente Zederik en vol-

gend jaar Vijfheerenlanden worden vastgelegd in prestatieafspraken  Eest evalueren 

we samen met Fien Wonen en de gemeente de vorige afspraken en daarna maken 

we afspraken voor de komende periode. Meestal zijn daar 3 vergaderingen voor no-

dig. 

• We waren ook bezig met het Sociaal Statuut dat nodig is bij renovaties van woningen 

en waar de huurder soms tijdelijk naar een andere woning moet verhuizen. Dit is kan 

heel ingrijpend zijn voor met name huurders met gezinnen en oudere huurders. Dit 

doen we samen met onze collega's uit Hardinxveld-Giessendam (Huurders-

raad)..Beide huurdersraden kwamen er niet uit met Fien Wonen, dit proces wordt in 

2019 opnieuw opgestart met een andere opzet en ondersteuning van de Woonbond.  

• Fien Wonen is bezig zonnepanelen aan te brengen op een aantal geselecteerde wo-

ningen. De ligging van de woning en de dakconstructie zijn belangrijke factoren. HBZ 

heeft daarvoor een zeer omvangrijk advies uitgebracht om alles voor onze huurders 

zo goed mogelijk te laten verlopen. Gaande het project blijkt dat dit advies er niet 

voor niets was. We hebben de indruk dat het proces goed verloopt en waar nodig 

springen wij voor u in de bres. 

• Het is van belang dat er voldoende betaalbare woningen zijn voor alle doelgroepen. 

We behandelen dit in de portefeuillestrategie. Daar bezien we de woningvoorraad 

van nu en de benodigde voorraad in de toekomst. Zoals u waarschijnlijk in Fien Maga-

zine las maken wij ook ons hard voor een project ten behoede van de doelgroep be-

schermd wonen. 

Om dit alles voor te bereiden en te bespreken hebben we regelmatig een eigen bestuursver-

gadering en een vergadering met Fien Wonen en eens per jaar met de Raad van Commissa-

rissen. En we volgen waar nodig een cursus.  
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Actuele zaken voor 2019 
 

Enige actuele onderwerpen zijn: 

• Natuurlijk komt in het voorjaar een voorstel van Fien Wonen voor een huurverho-
ging. 
 

• Nu de keuze voor de woningmarktregio is gemaakt (Woongaard) moeten we hard 
werken aan een eerlijke verdeelsleutel: het woningverdeelsysteem. Dit doen wij sa-
men het de huurdersorganisaties uit Leerdam en Vianen, zie www.vijfheerenhuur-
ders.info. 
 

• Wij wonen in 2019 niet meer in Zederik, maar in Vijfheerenlanden. Ook heeft de cor-
poratie een nieuwe naam: Fien Wonen. En zo zijn er in de loop der jaren veel meer 
zaken die moesten worden aangepast, ook door gewijzigde wetgeving. We gaan onze 
statuten aanpassen. HBZ is een vereniging en we hebben toestemming van onze le-
den nodig voor een statutenwijziging. Op onze jaarlijkse ledenvergadering kunt u de 
concepten inzien en uw mening en toestemming geven. 
 

• Houdt u verder onze website en sociale media in de gaten voor meest actuele zaken 
en doe/denk met ons mee. 

 

 

Algemene ledenvergadering 

Dit is voor een vereniging als HBZ hèt moment om contact te hebben met de medehuurders. 

Natuurlijk spreken we het gehele jaar een aantal huurders maar de ledenvergadering is de 

bijeenkomst waar het bestuur verantwoording aflegt en we afspraken maken en dit netjes 

vastleggen. Er zijn ongeveer 1200 huurwoningen van Fien Wonen in Zederik en het zou jam-

mer zijn dat een paar personen beslissingen moeten nemen over het woongenot van zoveel 

personen en gezinnen. 

Noteert u vast 13-03-2019 in uw agenda. 

Er komt nog een aparte uitnodiging waar ook de locatie bekend zal worden. Wij vergaderen 

zelf altijd bij Huis het Bosch te Lexmond maar als u het prettiger vindt kan dat bijvoorbeeld 

ook bij het centraler gelegen De Linde te Meerkerk zijn. 
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Weet u aanvullende onderwerpen voor deze vergadering: Graag zien we deze per e-mail 

verschijnen of via ons contactformulier op onze website. 

 

 

 

Agenda 
We houden een agenda bij op onze website 
van alle openbare bijeenkomsten, zoals van 
de ledenvergaderingen. 
Op afspraak kan u ook sommige bestuurs-
vergaderingen 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. 

Klik hier voor onze AVG-pagina 

 

Het verder verspreiden van deze nieuwsbrief is zeer gewenst! 
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