
Huurdersbijeenkomsten in september  
Een toelichting van GroenWest op het impressieverslag van HV Weidelanden  

 

1. Huurdersbetrokkenheid 

Online platform 

Op dit moment communiceert GroenWest  al via een nieuwsbrief met onze bewonerscommissies. 

Binnenkort maken wij – naast andere communicatiemiddelen - ook gebruik van nieuwsbrieven om te 

communiceren met onze huurders. Bezoekers van de bewonersavonden die zich hiervoor aangemeld 

hebben, neemt  Huurdersvereniging Weidelanden nu al mee in de bewonerscommissienieuwsbrief. 

 

Hoe gaan we huurders laten meepraten? 

We willen graag weten hoe onze huurders over dingen denken. De nieuwe mediabieden hiervoor veel 

nieuwe mogelijkheden. ‘Wat werkt goed en wat past bij onze huurders?’ is een thema dat wij 

uitwerken in ons ondernemingsplan voor de komende vijf jaar. Het ‘persoonlijk in gesprek gaan’ blijft 

ook in de toekomst deel uitmaken van onze plannen. “Ga naar mensen toe” vinden wij belangrijk. Zie 

meer onder  4.Leefbaarheid. 

 

2. Dienstverlening 

We helpen onze huurders graag verder 

In november 2017 organiseren wij inloopspreekuren om huurders die willen verhuizen, of andere 

woningzoekenden, wegwijs te maken in de regels en de mogelijkheden die er zijn. Ook hebben we 

huurders gratis inkomenschecks aangeboden. De inkomenscheck geeft informatie over mogelijke 

toeslagen die de huurder nog niet benut. 

 

Maak je meer kans op een woning als je zeurt? 

Nee, de verdeling van huurwoningen gaat volgens de afspraken die wij met de gemeente hebben en 

de regels die door de minister zijn vastgesteld. WoningNet bepaalt op grond van deze regels en 

afspraken de volgorde van de kandidaten voor een woning. Wij toetsen ook zelf of de toewijzing 

volgens afspraak gebeurt. 

 

Waarom heb je geen voorrang als je uit de eigen gemeente komt? 

Het hangt af van de gemeente en de woonkern of woningen met voorrang worden toegewezen aan 

inwoners uit die kern. Zie hiervoor kernbinding.  

 

Krijgen statushouders voorrang bij woningtoewijzing? 

Iedere gemeente in Nederland krijgt een zogenaamde taakstelling. Dat is het aantal statushouders dat 

die gemeente moet huisvesten. De woningcorporaties gaan dan op zoek naar passende huisvesting. 

Een gezin komt in een eengezinswoning, een alleenstaande in bijvoorbeeld een 

éénkamerappartement. De statushouder krijgt vervolgens woonruimte aangeboden en mag deze niet 

weigeren. Iets minder dan 10% van de vrijkomende woningen van GroenWest gaat naar 

statushouders. 

 

Moet ik verhuizen als de hoofdhuurder overlijdt? 

Hier gelden  regels voor . Deze vallen onder het begrip ‘medehuurderschap’. Lees hier meer over 

medehuurderschap. 

 

Hoe gaan wij om met ingerichte woningen als de huurder verhuist? 

In principe moet de woning altijd leeg worden achtergelaten, tenzij de nieuwe huurder spullen wil 

overnemen van de vertrekkende huurder. Het kan voorkomen dat er geen nieuwe huurder bekend is. 

In dat geval moet de woning leeg worden opgeleverd.  

https://www.groenwest.nl/kennisbank/regels-woningtoewijzing/?q=ff68059b#ff68059b
https://www.groenwest.nl/kennisbank/medehuurder


 

3. Duurzaamheid 

Wat is nodig? 

Huurders gaven GroenWest het advies om te onderzoeken wat nodig is in de woningvoorraad: eerst 

de basis (dubbel glas, isolatie), daarna pas zonnepanelen. Enkel glas vinden mensen niet meer van 

deze tijd. De wens is om hiervoor individueel maatwerk toe te passen. GroenWest geeft aan dat 

huurders dubbel glas kunnen aanvragen. 

 

GroenWest knapt via groot onderhoud veel woningen op. De isolatie van woningen wordt dan ook 

verbeterd. Hierdoor  zijn er nog maar weinig woningen over die geen dubbel glas of isolatie hebben. 

Daarnaast is het mogelijk om dubbel glas aan te vragen. Omdat het duur is om dit voor een woning 

apart te regelen, doen we dit tegen een huurverhoging. Als het groot onderhoud voor deze woning al 

gepland staat, raden wij het af om dubbel glas vooraf te laten plaatsen.  

 

Zetten jullie huurders in als ambassadeurs voor zonnepanelen? 

Ja. Wij zetten inderdaad enthousiaste huurders in als ambassadeur van bijvoorbeeld zonnepanelen. 

Voor het zonnepanelenproject gaan we ook een modelwoning inrichten, zodat huurders zelf kunnen 

zien wat het voor hen betekent en hoeveel het oplevert. 

 

4. Leefbaarheid 

Ontmoeten dicht bij huis, in de wijken 

Leefbaarheid en ontmoeting, ook tussen GroenWest en haar huurders, vinden wij belangrijk. Zo zetten 

wij het ‘luisterbankje’ in om met huurders in gesprek te komen. Voor de toekomst denken wij na over 

nieuwe manieren om dit contact te bevorderen. 

 

5. Wonen en zorg 

Mensen informeren over mogelijkheden op de huurmarkt 

Het zoeken en vinden van een nieuwe, passende woning wordt vaak als lastig ervaren. Daarom 

organiseert onze afdeling verhuur vanaf november 2017 een  inloopspreekuur. Huurders en 

woningzoekenden kunnen dan langskomen om met ons te kijken of zij op de juiste manier zoeken en 

wat hun kansen kan vergroten. 

 

Ook voor ouderen blijft het zoeken én vinden van geschikte woonruimte vaak lastig. Daarom hebben 

wij in de gemeenten De Ronde Venen en Utrecht   verhuisadviseurs voor ouderen. Ook kan er in 

sommige gevallen huurkorting worden gegeven. Voor de gemeente Woerden komt er mogelijk  in 

2018 ook zo’n verhuisadviseur. 

 

Toegankelijkheidsteam 

Soms kan de bestaande woonruimte geschikter gemaakt worden voor het leven met een beperking. 

Daarvoor is het toegankelijkheidsteam. Dit team bekijkt wat er mogelijk is en of dit via de WMO kan 

worden aangevraagd of direct bij GroenWest. 

 

6. Onderhoud 

Duidelijke afspraken bij reparaties 

Bij het onderhoud van de woning is het prettig om goed te weten waar je aan toe bent. Wij zijn met 

onze aannemers in gesprek om ook hen te doordringen van het belang van duidelijke afspraken met 

onze huurders over de afhandeling van reparaties. 

 

Veel nieuwbouwprojecten 

https://www.groenwest.nl/kennisbank/doorstroomexperiment-de-ronde-venen
https://www.groenwest.nl/kennisbank/doorstroomregelingen-senioren-utrecht


Veel huurders gaven aan dat er te weinig woningen zijn. GroenWest is erg actief bezig met 

nieuwbouw, maar we zijn hiervoor ook afhankelijk van de gemeenten voor de bouwgrond. Wilt u meer 

weten over onze nieuwbouwprojecten? Klik dan hier. 

https://www.groenwest.nl/projecten/

