
1 
 

 

 

 

Huurdersbelang Haastrecht, Stolwijk, Vlist 

 

Mei 2019 

 

 

 
 

Mededeling bestuurswijziging 
 

Enige tijd geleden hebben wij u mogen meedelen dat Leen 

Molenaar de nieuwe voorzitter van Huurdersbelang is 

geworden. Gedurende de afgelopen paar maanden heeft Leen  
zich volop ingezet voor tal van zaken waar Huurdersbelang bij 

betrokken is. Dat is ook het geval bij de huidige discussie over 

het besluit van Groen Wonen Vlist om te gaan fuseren met de 
woningcorporaties Ammerstol, Gouderak en Ouderkerk aan 

den IJssel. De meningen in ons bestuur, over onder meer de te 

volgen route en het moment van het raadplegen van onze 
leden/huurders over dit fusiebesluit liepen uiteen.   

     

Dit alles heeft ertoe geleid dat Leen zich niet langer kon vinden in de door het 

bestuur gevolgde gang van zaken. Mede daardoor heeft hij besloten met directe 
ingang zijn bestuursfunctie neer te leggen. Het bestuur van Huurdersbelang 

betreurt dit ten zeerste maar respecteert het besluit van Leen. Wij zeggen hem, 

ook hier,  dank  voor al zijn inspanningen in de afgelopen maanden voor de 
huurders van Groen Wonen Vlist. Want die belangen staan en stonden, net als bij 

de overige bestuursleden, ook bij Leen altijd centraal. 

 
 

Verhuiskostenvergoeding verhoogd per 28 februari 2019 
 

De minimale verhuiskostenvergoeding is met ingang van 28 februari 2019 
verhoogd naar € 6.095. Huurders krijgen deze vergoeding als ze moeten 

verhuizen vanwege sloop of ingrijpende renovatie. 

 
Het nieuwe bedrag is van toepassing op huurders die vanaf 28 februari 2019 

verhuizen. Bij een verhuizing in de periode 16 februari 2018 – 27 februari 2019 

gold een minimumvergoeding van € 5.993. 

 
Vergoeding bij sloop of renovatie 

Verhuurders zijn verplicht om deze verhuiskostenvergoeding te 

betalen aan huurders van zelfstandige woningen, woonwagens en 
standplaatsen. Deze regeling geldt zowel bij renovatie waarbij het 

huurcontract doorloopt als bij renovatie of sloop waarbij het 

huurcontract eindigt. 
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Jaarlijkse aanpassing 

De verhuiskostenregeling is in 2010 opgenomen in het Burgerlijk Wetboek. De 
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties past jaarlijks het 

minimumbedrag aan. 

Op de website van de Rijksoverheid staat wanneer huurders recht hebben op een 
verhuiskostenvergoeding. 

 

 
Bron: Aedes                              

 
 
 

Intentieovereenkomst project Reigerstraat e.o. getekend 
 

Groen Wonen Vlist en Hagemans 

Vastgoedonderhoud hebben op maandag 8 april jl. 

een intentieovereenkomst getekend voor het 
groot-onderhoudsproject Reigerstraat e.o. in 

Haastrecht. 

Directeur-bestuurder Jacques Reniers en directeur 

Carel Hagemans ondertekenden samen de 
overeenkomst. 

In de overeenkomst is vastgelegd dat beide 

partijen het project samen in bouwteam verband verder gaan uitwerken tot een 
concreet plan. 

 
Bron: Groen Wonen Vlist 

 

 

Sloop woningen Frans Halsstraat en Rembrandtlaan Stolwijk 
 
Maandagavond 7 januari 2019 heeft Groen 

Wonen Vlist (GWV) in Het Kwartier te 

Stolwijk de voorgenomen sloop 
aangekondigd van de 42 duplexwoningen. 

De technische staat is zodanig, dat slechts 

met extreem hoge kosten  
(plm. 120.000 - 125.000 euro per woning) 

de woningen in een acceptabele staat 

gebracht kunnen worden.  

 
De afgelopen jaren hebben er diverse 

onderzoeken plaatsgevonden. Inmiddels zijn er ook spoedreparaties uitgevoerd 

om de complexen in een veilige staat te houden. Op deze avond is ook gesproken 
over het ontwikkelen van een nieuwbouwplan. De aanwezige huurders hadden 

uiteraard veel vragen over het tijdpad, herhuisvesting, urgentie etc., etc. Op veel 

van deze vragen kon door GWV nog geen reactie worden gegeven.   

 
Groen Wonen Vlist heeft toegezegd een bewonerscommissie in het leven te 

roepen, inclusief een vertegenwoordiging van Huurdersbelang Haastrecht, 

Stolwijk, Vlist. 
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Huurdersbelang Haastrecht, Stolwijk, Vlist 

(HB HSV) is op zoek naar een nieuw 

bestuurslid.  

 

Bent u huurder van Groen Wonen Vlist (GWV) en wilt u of jij bestuurservaring 

opdoen en meewerken de sociale huurdersbelangen te vertegenwoordigen? Aarzel 

dan geen moment en stel je kandidaat.  

Bestuursleden van Huurdersbelang: 
* zijn huurders van GWV en zijn (of worden) lid van Huurdersbelang 

* zijn mondig en betrokken bij het onderwerp  

* hebben het vermogen om zich in te leven in de wereld van mede-huurders     

 en bij te dragen aan verbetering van woon- en leefklimaat 
* zijn wekelijks een paar uren voor het bestuurswerk beschikbaar 

* ontvangen een kleine belastingvrije (onkosten)vergoeding  

Kandidaten kunnen zich tot 31 mei 2019, liefst per mail: 

huurdersbelang.hsv@gmail.com aanmelden met vermelding: Nieuw 

bestuurslid  

Schriftelijk kan natuurlijk ook, richt dan uw brief aan: 

secretariaat Huurdersbelang Haastrecht, Stolwijk, Vlist 

p/a Dahliastraat 33 

2821 VP Stolwijk 

Als je interesse hebt in deze functie en dat hopen we, dan verzoeken we je een 
schriftelijke motivatie in te sturen en daarin ook iets te vertellen over je 

achtergrond, zoals werk- of bestuurservaring . Het bestuur nodigt na 31 mei 2019 

geschikte kandidaten uit voor een gesprek en stelt een voordracht samen voor 

bestuur. 

Kandidaat bestuursleden met wie het bestuur verder wil, wordt gevraagd om voor 

een perioden van 3 maanden op proef mee te werken. Bij positieve beoordeling 

van de kandidaten en wederzijdse ‘klik’, vindt voordracht plaats aan de 

ledenvergadering.  

Huurdersbelang behartigt de collectieve belangen van meer dan 1.000 huurders in 
het werkgebied van GWV en is een sociale huurdersorganisatie. Huurdersbelang is 

lid van de Woonbond. Het bestuur geeft in overleg met onze leden en huurders, 

met GWV, de gemeente en andere partners invulling aan huurdersrechten en 
huurdersbelangen en volkshuisvestelijke taken, onder andere via wettelijk 

vastgelegde adviestaken. Als nieuw bestuurslid kom je in een enthousiast en zeer 

betrokken team. 

Wij zien jouw of uw sollicitatie graag tegemoet. 

Met vriendelijke groet, 

Het Bestuur HB HSV 
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Hofje Van Zijll van den Ham 

 

Op vrijdag 12 april is een officieel bordje geplaatst bij Hofje van Zijll van den Ham 

aan de Hoogstraat in Haastrecht. 

Door dit bordje is nu voor iedereen zichtbaar dat dit 

Hofje een officieel Rijksmonument is. 
Het bordje is geplaatst op verzoek en initiatief van 

de bewoners van het Hofje. Groen Wonen Vlist heeft 

hier een kleine bijdrage aan geleverd en ervoor 

gezorgd dat het bordje is opgehangen. 

Het Hofje is in 1866 gesticht door Van Zijll van den 

Ham. Het hofje is een binnenplaats waar woningen 

in zijn gevestigd. 

Bent u in de buurt? Dan is het zeker het bekijken even waard! 

Bron: Website Groen Wonen Vlist 

 

 

 

 
 

 

 


