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HBZ Nieuwsbrief 
mei 2019 

U leest de periodieke nieuwsbrief van Huurders Belang Zederik. 

Wij zijn de huurdersorganisatie uit Vijfheerenlanden 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: 

• Statuten HBZ aangepast 
• Huurverhoging 2019 
• Zonnepanelen 
• Uitgelicht 

 

Statuten HBZ aangepast 

In de statuten staan het doel, de organisatie en de rechten en plichten van onze vereniging. 

HBZ wil geen stichting zijn zodat de leden controle kunnen houden. De leden van HBZ zijn de 

huurders van Fien Wonen in Vijfheerenlanden. 

http://www.huurdersbelang.info/
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Dinsdagavond 16 april jl zijn de statuten door notaris mr. Verschuren en door de HBZ be-
stuursleden Leo Smit, Ina Roos en Susan Schep (vlnr) ondertekend waarna ze nu formeel zijn. 
Kik hier als u de statuten wilt bewonderen 

 

Huurverhoging 2019 
 

Ook dit jaar wordt de huur weer verhoogd. Liever willen we dit niet maar alle prijzen zijn het 

afgelopen jaar landelijk met 1,6% gestegen en daarmee ook de kosten voor woningcorpora-

tie Fien Wonen. De maximale huurverhoging is wettelijk vastgesteld. HBZ heeft als huur-

dersorganisatie een adviesrecht. 

U heeft een brief ontvangen van Fien Wonen waarin staat dat Huurders Belang Zederik (HBZ) 

een advies heeft uitgebracht over de vastgestelde huurverhoging. Onderstaande uitleg geeft 

dit proces weer.. 

Een huurverhoging komt tot stand via een driestappen plan: 

1. De woningcorporatie formuleert een adviesaanvraag. 
2. De huurdersorganisatie neemt een standpunt in en brengt een advies uit. 
3. De woningcorporatie stelt de huur vast. 

 

Omdat we tekst van deze nieuwsbrief kort willen houden hebben  we een nieuwsitem op 

onze website geplaatst met de verdere informatie. Hier leest u hoe de huidige 

http://www.huurdersbelang.info/
https://huurderszederik.files.wordpress.com/2019/04/2019-04-16__statuten_hbz_xx.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/circulaires/2019/01/29/huurprijsbeleid-voor-de-periode-1-januari-2019-tot-en-met-30-juni-2020
https://huurdersbelang.info/2019/04/29/huurverhoging-2019/
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huurverhoging tot stand is gekomen en hoe u controle kunt uitvoeren. Ook staat er informa-

tie over het huurdersportal dat Fien Wonen aan het uitrollen is. 

 

Zonnepanelen 

Fien Wonen is bezig met het plaatsen van gratis zonnepanelen op een aantal daarvoor ge-

schikte woningen. Van meet af aan vinden wij van HBZ dit een mooi project waar vele huur-

ders bij andere woningcorporaties wat jaloers naar zullen kijken. Alle energie-opbrengst is 

voor de huurders waardoor de woonlasten dalen. Nieuwe huurders betalen een beperkte 

huurverhoging. 

Lees ons nieuwsitem over het schoonmaken van zonnepanelen. 

HBZ is vanaf het begin betrokken en heeft in 2018 een advies uitgebracht. Het advies is rede-

lijk gedetailleerd omdat HBZ bestuursvoorzitter Leo Smit een zeer ervaren elektrotechnisch 

deskundige is. Voor Fien Wonen was dit een geheel nieuw traject waar vele leermomenten 

in zaten/zitten. 

Ons bereiken positieve maar ook andere geluiden wat betreft de aanleg van de PV-installa-

ties. Wij willen u daarom graag raadplegen en hebben een vragenformulier op onze web-

site geplaatst. Natuurlijk gaan we vertrouwelijk met uw gegevens om. We stellen het zeer op 

prijs als u de moeite wilt nemen om deze vragen te beantwoorden. Wij zien dit als huurders-

participatie: actief deelnemen aan processen door zoveel mogelijk huurders. Dit doen wij sa-

men met de andere huurdersorganisatie binnen Fien Wonen: Huurdersraad Hardinxveld-

Giessendam. 

 

 

 

http://www.huurdersbelang.info/
https://huurdersbelang.info/account-mijn-fien-wonen/
https://huurdersbelang.info/2019/04/12/zonnepanelen-schoonmaken-tips-tricks/
https://hbz.stackstorage.com/s/Y3cu8ziekgvhO7Z
https://huurdersbelang.info/vragen-pv-installaties/
http://www.huurdersraad.com
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Uitgelicht 
 
Met name via onze website proberen we u 
van allerlei informatie te voorzien. De 
hoofdonderwerpen kunt u selecteren via 
het menu aan de linkerkant van het beeld-
scherm. 
 
In deze nieuwsbrief attenderen wij u op het 
onderdeel [Nuttige websites]. Hier vindt u 
heel veel informatie over allerlei zaken die 
met huren hebben te maken. 
 
 
Onze notulen en meer vindt u hier. 
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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/nuttige-websites/
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/avg/
https://huurdersbelang.info/agenda/
https://www.facebook.com/HRZederik/
https://twitter.com/HuurdersZederik
https://twitter.com/HuurdersZederik
https://huurdersbelang.info/

