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Geachte leden van Huurdersvereniging De Bewonersraad
Friesland,

Waarom lid zijn en blijven
van De Bewonersraad?

Mij wordt de vraag wel voorgelegd waarom een huurder
lid zou (moeten) willen worden van De Bewonersraad?
Antwoord hierop is steevast: omdat het behartigen van
uw woonbelangen dan in professionele handen is, én:
omdat we samen sterker staan, én: omdat de eenling wellicht sneller is, maar samen met anderen een stuk verder
komt.
Helemaal blij word ik als mij vervolgens gevraagd wordt
voorbeelden te geven van successen die De Bewonersraad recent heeft behaald. Ik neem u graag mee terug
naar het jaar 2015.

Thús Wonen

Door plannen van grootonderhoud te wijzigen in sloop
ontstond onvrede van huurders over de herstructurering
van de Hoedemakerspolder
in Dokkum. Dit heeft zeer intensief overleg tussen De Bewonersraad en de corporatie
tot gevolg gehad. De huurders van Thús Wonen hebben hiervan geprofiteerd, zo
zijn de volgende resultaten
verkregen:
- deelgebieden 6 en 9:
• Een pakket van maatregelen waarin huurders die in
en om de woning hadden geïnvesteerd met het oog
op groot onderhoud, een vergoeding ontvangen,
wanneer sloop doorgaat.
• De huurverhoging voor aangevraagde CV is met
terugwerkende kracht stopgezet.
• Huurbevriezing met terugwerkende kracht vanaf
1 juli 2013.
• Huurgewenning van 5 jaar bij zowel bestaande als
nieuwbouwwoningen.
• Ieder deelgebied behoudt haar invloed op haar eigen
deelgebied.
- deelgebied 8:
• Huurprijs nieuwbouw naar beneden gebracht naar
€ 628,78 en € 586,68.
• Huurgewenning van 5 jaar voor zowel bestaande als
nieuwbouwwoningen.

Wijnhornsterstraat 39
8932 EX Leeuwarden
058 - 216 54 57
058 - 216 54 43
info@debewonersraad.nl
www.debewonersraad.nl

Wonen Noordwest Friesland

Door een sterke gerichtheid op goed ogende en kwalitatief royale nieuwbouwwoningen dreigde het huurbeleid
van deze corporatie haaks te gaan staan op de opdracht
om voldoende betaalbare woningen beschikbaar te hebben voor de sociale doelgroep. De Bewonersraad nam
scherp stelling tegen deze gang van zaken en verweet de
corporatie de huurtoeslag in feite oneigenlijk te gebruiken
door deze te beschouwen als financiering voor te dure
huurwoningen. Eind 2015 besloot Wonen Noordwest
Friesland haar huurbeleid te wijzigen, en wel door het
streefhuurpercentage van het overgrote deel van haar
voorraad te verlagen. Hierdoor zijn meer woningen ook in
de definitie van De Bewonersraad
betaalbaar geworden.
Wonen Noordwest Friesland
kende een ruimhartig beleid inzake de financiering van bewonersinitiatieven. Alles onder het
motto van het bevorderen van de
‘leefbaarheid in wijken en dorpen’.
Omdat veel van deze initiatieven afkomstig waren van
niet-huurders stelde De Bewonersraad dit beleid regelmatig aan de kaak. Eind 2015 stelde de corporatie
wijzigingen in dit beleid voor die maken dat huurders
een centralere positie kennen in dit beleid.

Accolade

Deze corporatie ziet zichzelf als ‘rentmeester’ van haar
woningbezit, haar maatschappelijke kapitaal. In de ogen
van De Bewonersraad een uitstekende rol, die door Accolade met verve wordt ingevuld. Tegelijk stond deze corporatie bekend om zijn forse huurverhogingen in de afgelopen jaren. De sloop-/nieuwbouwprojecten van Accolade
leidden meer dan eens tot aanzienlijke huurstijgingen in
gerenoveerde straten en buurten, terwijl de corporatie
over ruime financiële middelen beschikt. De Bewonersraad heeft de corporatie in
2015 opnieuw geconfronteerd
met het verschil in woord en
gedrag. Accolade ontvouwde
als eerste haar huurverhogingsbeleid per medio 2016.
Sinds lange tijd wenst de corporatie nu een inflatievolgend
beleid te gaan voeren.

Huurdersvereniging De Bewonersraad Friesland werkt vanuit verschillende regio’s in de gehele Provincie Friesland. K.v.K. V40005521













 



Accolade nam in aanwezigheid van De Bewonersraad in
 

 

2015 bij overleg met gemeenten over de woonvisie ook
 




duidelijk stelling tegen de opvatting dat hun inwoners

 


vooral gebaat zouden zijn bij verkoop of sloop van goed  



kope buurten en vervanging door nieuwbouw in plaats
van groot onderhoud. Een zienswijze van Accolade die

  

 

duidelijk beïnvloed is door voorafgaande discussies met







De Bewonersraad.

 
  

 
 
 

WoonFriesland

Deze corporatie kent nogal wat woningcomplexen en


 die zij om redenen
 van


zorg-/maatschappelijk
vastgoed,
verlaging van haar rentelasten wenst te verkopen. De Bewonersraad wil hier alleen medewerking aan verlenen als


 nadelige
 gevolgen
 
duidelijk is dat deze
verkoop
geen
 sociale
 huurders

 en/of

  

heeft voor

de sociale woningvoorraad. Om
deze belangen veilig te stellen
heeft De Bewonersraad in de 2e
helft van 2015 een compleet beslissings- en adviesproces opge
 
steld, datals ‘checklist’ dient om


tot een gedegen advies te komen.



 
 
   


  was de eerste die 



WoonFriesland
 akkoord ging met
 het voorstel van
 De Bewoners 

in 2015
  tot de volgende
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• woningen
tot ongeveer
€ 409,- als prima betaalbaar
 
tussen ongeveer
 € 409, en ongeveer


• woningen



 

€ 470,als goed
betaalbaar

 ongeveer




• woningen
tussen
€ 470,- en ongeveer
€ 535,- als betaalbaar


 
 
• woningen
 tussen ongeveer

€ 535,- en de aftoppings
grenzen
huurtoeslag
als
nog




 betaalbaar
  



• woningen
  boven de aftoppingsgrenzen
 
 als bij voor 
keur te
 verkopen.


 


Alles bedoeld
afhankelijkheid

 om een verwurgende
  


 van 
de huurtoeslag te voorkomen.







Elkien





 

 
Door een
gerichtheid
van haar 
 sterke

 op
 verduurzaming
 

woningbezit
dreigde
de betaalbaarheid
hier-

  de
 corporatie


van uit hetoog te verliezen. Ook Elkien zag
de
huurtoe



slag als een oplossing de woningvoorraad

 betaalbaar

 te
houden.
 De
 Bewonersraad deelde
  deze redenering
  niet,
omdat de toekomstbestendigheid van de huurtoeslag onzeker is en
afhankelijkheid
leidt 
 dus
 tot een ongewenste
 

onder huurders. De
corporatie
werd
door
De
Bewoners



 

Wijnhornsterstraat 39
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Telefonische hulpdienst
Tel.: 058 - 216 54 57

Telefonisch bereikbaar:
maandag t/m vrijdag van
09.00 - 12.30 uur.








raad uitgenodigd om alternatieve oplossingen te
vinden. Elkien heeft deze handschoen opgepakt
door samenwerking met marktpartijen te zoeken,







wat moet leiden tot eenvoudiger (ver)bouwpro 


 


cessen, en dus tot prijsverlagingen.
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nersraad Elkien op
meer



 
geroepen






  
middelen uit haar









aanzienlijke reserves









in te zetten om met
behulp van verduurzaming bij te dragen
aan het verlagen van
de woonlasten van haar huurders.
 december
 2015
 verscheen
 in de
 krant het

Eind

 Elkien uiterlijk

 2030
  haar gehele woning 
bericht
dat
per
 vrij van het gebruik

 fossiel brandstoffen
 zal 
voorraad
van
hebben gemaakt. Met behulp van deze samenwerkings  en met behulp

 inzetten

 van haar

verbanden
van het stevig
financiële middelen.


  

Wst. Weststellingwerf




 Bewonersraad

 heeft
 ook met deze corporatie

een

De

nieuwe regeling
huurgewenning kunnen opstellen.
Succesvol in deze regeling is dat de lengte van de
huurgewenningsperiode langer
is, naarmate de nieuwe netto –
dus: na aftrek van de huurtoeslag – huurprijs hoger is. Bovendien lopen de treden van de
huurprijstrap minder steil op.

Bijvoorbeeld:
In de oorspronkelijke regeling
huurgewenning zou bij een
nieuwe huurprijs tussen de
€ 350,een
 en € 475,
 periode gelden van twee jaar huurgewenning. In de nieuwe regeling is dat geworden bij een
netto huurprijs van minder dan € 400,- een gewenningsperiode van drie jaar en bij een netto huurprijs tussen
€ 400,- en € 550,- een gewenningsperiode van vier jaar.
Kijk, alleen al daarom zou ik lid willen zijn én blijven van
De Bewonersraad.
Frank van den Broek
algemeen directeur

Daarom bent u lid van
Huurdersvereniging De Bewonersraad Friesland
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