
“Door samen ervaringen te delen en over onderwerpen te spreken, 
weten we nog scherper wat huurders van GroenWest belangrijk vinden. 
Goed contact met huurders geeft ons de kans gedegen aan tafel te 
zitten bij belangrijke overleggen met GroenWest en de gemeenten. Zo 
kunnen we de stem van de huurders echt laten gelden.” 

12 september - Utrecht
19 september - Wilnis

26 september - Woerden
28 september - Montfoort

Huurders in gesprek tijdens 
drukbezochte huurdersbijeenkomsten

In groepjes spraken we over de 
volgende onderwerpen: 
1. Huurdersbetrokkenheid 
2. Dienstverlening
3. Duurzaamheid
4. Leefbaarheid
5. Wonen en Zorg
6. Onderhoud

Elke huurder koos zelf het onder-
werp naar interesse. Wilt u nog 
eens verder praten over een on-
derwerp in een werkgroep? Laat 
het ons weten! 

e-mail: info@hv-weidelanden.nl            
tel. 0297-282670

Zo’n 300 huurders gingen in september in gesprek met Huurdersver-
eniging Weidelanden. De huurdersvereniging organiseerde vier bijeen-
komsten in samenwerking met GroenWest om met huurders te praten 
over onderwerpen die zij belangrijk vinden. In dit verslag geven we een 
impressie van de vragen, kritische noten en tips die we hebben opge-
haald tijdens de plezierige ontmoetingen met onze huurders.
De avonden startten met een aftrap van de voorzitter van Weidelanden 
Jacques Dekker. Hij vertelde meer over waar Weidelanden en Groen-
West mee bezig zijn wat betreft huurdersbetrokkenheid, prestatieaf-
spraken en enkele beleidsonderwerpen. Jacques gaf aan blij te zijn dat 
huurders het gesprek aangaan met Weidelanden en GroenWest. 

Ook Karin Verdooren, de directeur van GroenWest, verwelkomde alle 
huurders elke avond, samen met veel van haar collega’s van GroenWest. 
Karin gaf aan dat zij de samenwerking met Weidelanden waardevol 
vindt. Een resultaat van de gevoerde gesprekken met Weidelanden is 
bijvoorbeeld dat er dit jaar geen huurverhoging is doorgevoerd. 

Tafelgesprekken rond 
6 onderwerpen

“Door met Weidelanden te praten, blijven we scherp op wat onze 
beleidsoverwegingen betekenen voor huurders. Naast de gesprekken 
met Weidelanden, betrekken we huurders op allerlei andere manieren, 
bijvoorbeeld bij grootonderhoudsprojecten of via de luisterbankjes bij 
complexen. U bent immers onze ervaringsdeskundigen.” 

“

Karin Verdooren, directeur GroenWest

Jacques Dekker, voorzitter Weidelanden

De gesprekken tijdens de avonden zijn in een prettige en open sfeer 
verlopen. Merkbaar was dat huurders over het algemeen tevreden zijn 
over hun woning en de dienstverlening. De verhalen van huurders heb-
ben Weidelanden en GroenWest veel opgeleverd. Dit stimuleert ons om 
door te gaan met het voeren van stevige discussies over onderwerpen 
die huurders van belang vinden. 



2. Dienstverlening

Hoe wilt u betrokken worden bij de activiteiten en plan-
nen van Weidelanden en GroenWest? 

1.Huurdersbetrokkenheid

• Informeren zowel schriftelijk per brief, in een magazine 
of in wijkkranten, als ook per mail en op de website. 

• Enquête: online en schriftelijk, denk eraan dat niet ie-
dereen online wil communiceren.

• Delen van informatie vooral via de website en nieuws-
brieven als verzamelplek van belangrijke documenten. 

• Zorg dat de informatie begrijpelijk en eenvoudig be-
schreven is. Geen moeilijke taal gebruiken.

• Nodig huurders uit om mee te praten in kleine groep-
jes of om mee te denken via een online platform

• Geef aan hoeveel tijd mensen kwijt zijn met meedoen 
in een werkgroep en wat scholingsmogelijkheden zijn.

• Ga naar mensen toe in buurten. Soms een spontane 
of creatieve actie is leuk. Een bloemetje voor actieve 
huurders, welkomstcomité of een fototentoonstelling.

• Probeer jongeren en huurders met een migranten-ach-
tergrond ook aan boord te krijgen. 

• Organiseer een laagdrempelige inloop of een spreek-
uur. Persoonlijk contact wordt gewaardeerd. Deur 
open: één op één gesprekken.

• Uitnodigingsbrieven niet te lang van te voren verstu-
ren, handig om een reminder te sturen of een poster 
op te hangen in de complexen. 

• Om andere bewoners enthousiast te krijgen voor een 
commissie kan het slim zijn een stappenplan te maken 
samen met GroenWest of Weidelanden. 

Er gaat iets mis of u heeft een idee voor een verbetering: 
waar kunt u terecht? 

Tijdens de tafelgesprekken werd diverse keren gemeld dat 
persoonlijk contact, zoals bij deze bijeenkomsten, zeer op 
prijs wordt gesteld. Het is soms een drempel om te bellen 
en te praten over je persoonlijke situatie. Tips die huurders 
gaven rondom dienstverlening: 
• Geef bij een melding van een klacht altijd terugkoppe-

ling wat er mee gedaan wordt. Nu weet je als huurder 
niet altijd of er iets gedaan wordt of wanneer een 
situatie opgepakt gaat worden.

• Als GroenWest iets niet kan oplossen of er niet ver-
antwoordelijk voor is, dan is een uitleg waarom dit is 
prettig voor de huurders. 

Bij alle bijeenkomsten kwam terug dat de dienstverlening 
over het algemeen naar tevredenheid verloopt. Wel geven 
huurders aan onvoldoende bekend te zijn met hoe regelin-
gen en beleidskeuzes worden gemaakt. Daardoor ontstaat 
soms onbegrip. Er is vooral behoefte aan uitleg over inge-
wikkelde regelingen, zoals (inkomensafhankelijke) huur, het 
toewijzingsbeleid inclusief voorrang en urgentie, waarom 
woningen soms leeg staan etc. Mensen willen begrijpen 
waarom ze ergens wel of niet voor in aanmerking komen en 
of alles wel rechtvaardig verloopt. 

Opmerkingen die naar voren kwamen: 
• Diversiteit in de toewijzing bij sommige complexen zou 

goed zijn. Is daar in te sturen?
• Gaat de Woningverdeling echt volgens de regels? 
• Waarom krijg je geen voorrang als je uit de eigen ge-

meente komt? Hoe zit het met voorrang voor status-
houders?

• Inkomenseisen zijn heel streng, maar sommige huur-
ders hebben een spaarpot.

• Wanneer je inwoont bij vrienden of familie, moet je bij 
overlijden van de hoofdhuurder uit de woning. Mensen 
zijn zich niet bewust van dit soort regels.

• Verhuizen naar een kleinere woning lukt niet door de 
inkomensgrens en het passend toewijzen. 

• Is het geen kapitaalvernietiging wanneer een compleet 
ingerichte woning leeg moet worden opgeleverd? 

Een boodschap die huurders ons meegaven was, om terug 
te koppelen en vaker uitleg te geven.

Belangrijke onderwerpen
• Vereenzaming, verwarde en kwetsbare bewo-

ners die zorg nodig hebben. 
• Leefbaarheid, woonoverlast & wijkbeheer. 
• Uitvoering van het onderhoud 
• Terugkoppeling bij klachten 
• Omgang bewonerscommissies en ambassadeurs
• Tuinonderhoud 
• Wonen voor jongeren en starters
• Woningtoewijzing, voorrang & urgentie
• Verhuizen naar een passende woning
• Aandacht voor mensen die een inkomensdaling 

meemaken. 



3. Duurzaamheid
GroenWest streeft naar energiezuinigere woningen en 
investeert daar volop in. We zijn benieuwd hoe u hier-
over denkt. 

Er is veel enthousiasme bij huurders dat woningen ver-
duurzaamd gaan worden. Mensen waren goed op de 
hoogte van de noodzaak van de verduurzaming met het 
oog op de toekomst en van de mogelijke maatregelen. 
Opvallend was dat dit vooral beleefd werd vanuit het 
oogpunt van het milieu en minder in de verlaging van de 
woonlasten. 

Tijdens de tafelgesprekken werd er veel interesse ge-
toond in het zonnepanelenprogramma. Huurders hadden 
behoefte aan extra uitleg over de planning en of hun wo-
ning wel geschikt was. Ook waren er vragen rondom mo-
nitoring van de opbrengsten. Aan tafel ontstond het idee 
dat huurders die het al hebben meegemaakt als een am-
bassadeur bij nieuwe projecten kunnen uitleggen aan an-
dere huurders dat het zonnepanelenproject goed werkt. 
Meerdere mensen gaven aan bereid te zijn om hieraan 
mee te werken.

Huurders gaven als advies aan GroenWest dat de woning-
voorraad onderzocht moet worden op wat nodig is: eerst 
de basis (dubbel glas, isolatie), daarna pas zonnepane-
len. Enkel glas vinden mensen niet meer van deze tijd. De 
wens is om hiervoor individueel maatwerk toe te passen. 
GroenWest geeft aan dat dubbelglas aangevraagd kan 
worden door huurders. 

Ook tegenover verregaande ontwikkelingen zoals gasloos 
was de houding veelal positief. Wel is dit nog een span-
nend onderwerp: wat zou dit echt voor huurders gaan 
betekenen? 

4. Leefbaarheid
Wat zijn uw ideeën om te bouwen aan een veilige en 
leefbare woonomgeving?

Rondom leefbaarheid waren 2 typen geluiden te horen. 
Enerzijds verhalen van actieve huurders die door samen 
initiatieven te nemen een prettige en fijne beleving van 
hun buurt hebben. Er is ‘meer verbinding in de buurt’. 
Anderzijds werden verhalen verteld over situaties waar-
in huurders woonoverlast ervaren door buurtgenoten. 
Het gaat dan om rommel en afval, tuinen die niet onder-
houden worden, lappen stof voor de ramen, drank- en 
geluidsoverlast. Er is gesproken over positief en negatief 
gedrag van huurders en wat manieren zijn om met elkaar 
prettig samen te leven. Mensen kwamen met verschillen-
de suggesties:
• Soms zijn mensen zich niet bewust dat hun gedrag 

overlast veroorzaakt voor een ander. Ga een rustig ge-
sprek aan of vraag de wijkbeheerder om hulp.

• Bij geluidsoverlast: is een betere isolatie mogelijk?
• Huurders attenderen op tuinonderhoud.
• Er zijn trainingen ‘hoe spreek je een groep aan’, dit is 

wellicht iets voor mensen die met brutale jeugdgroe-
pen te maken hebben. 

• Bij extreme overlastsituaties is er qua wet- en regel-
geving meer ruimte dan voorheen om in te grijpen 
door professionals. Dit moet in samenwerking met ge-
meente en politie.  

• Huurders die ambassadeur van hun complex zijn, wil-
len meer herkenbaarheid. Kan wijkbeheer hierbij hel-
pen?

• Begeleiding van statushouders in de wijk werd ook 
genoemd. Hierbij kunnen wellicht eerder geïntegreer-
de bewoners ondersteuning geven aan nieuwkomers. 

• Sommige huurders voelen zich onveilig in de gangen 
van de boxen en schuurtjes. 

• Er is een wens van senioren om samen activiteiten 
te ondernemen en elkaar meer te ontmoeten. Er zijn 
verschillende initiatieven op diverse plekken waar 
meer bekendheid aan kan worden gegeven. 

Een rode lijn die we terughoren, is behoefte aan meer 
contact met buurtgenoten voor positieve ontmoetingen 
en toezicht in wijken om overlastsituaties te verminderen. 



De  vraag naar woningen waar je ook als je ouder wordt nog 
lang zelfstandig kunt blijven wonen, groeit. Hoe gaan we hier 
mee om? Wat signaleert u in uw omgeving? 
Huurders denken verschillend over ouder worden in hun 
woning. Sommigen willen kleiner wonen, op de begane 
grond en betaalbaar met voorzieningen in de buurt. Anderen 
willen voor altijd in dezelfde woning blijven wonen, zoals een 
mevrouw verwoordt: ‘ik ga hier tussen zes planken weg’. Veel 
oudere huurders in grote woningen willen wel naar een andere 
woning, maar vinden het lastig om een geschikte woning te 
vinden. Het verhuizen is vaak een belemmering. Mensen zien 
daar tegen op. Maar ook de huurprijzen schrikken af. Huurders 
weten niet goed wat hun mogelijkheden zijn. Ze willen dat 
GroenWest mensen hierover informeert. 

Andere opmerkingen gingen over veiligheid en toegankelijkheid 
van woningen. Sommige woningen met een seniorenlabel zijn 
niet volledig geschikt voor senioren. Waarom hebben woningen 
voor 55+/65+ niet gelijk een verhoogd toilet? Ze weten vaak 
niet dat er een toegankelijkheidsteam is van GroenWest die 
uitleg en informatie kan geven rondom mogelijkheden om de 
woningen aan te passen.  
Ook kwam het onderwerp eenzaamheid op tafel. Er worden 
veel activiteiten georganiseerd voor ouderen, maar je moet 
wel gestimuleerd worden om daar ook daadwerkelijk naar 
toe te gaan. Hiervoor is het van belang dat iemand anders je 
ergens mee naar toe neemt.  

5. Wonen en zorg

Prettig wonen heeft ook te maken met de 
kwaliteit van de woningen. GroenWest is bezig 
het woningaanbod te verbeteren. Hoe kijkt u 
hiernaar? 

Huurders geven aan dat het onderhoud in het 
algemeen goed wordt uitgevoerd en dat de 
kwaliteit ervan ook verbeterd is. Aandachtspunt 
vinden ze wel de  communicatie. Huurders vinden 
dat het soms lang duurt voordat onderhoud wordt 
opgepakt en willen weten wanneer hun woning 
aan de beurt is. Daarnaast vinden ze dat het werk 
door onderhoudspartijen niet altijd goed wordt 
afgemaakt. Soms gebeurt het dat mensen vrij 
nemen van werk omdat er iemand langs komt. Als 
het dan niet in één keer wordt opgelost, moeten 
ze nogmaals vrij nemen van werk. Dat is vervelend. 
Onderhoud kan niet altijd gelijk uitgevoerd 
worden. Soms is er een vervolgafspraak nodig. Hier 
is begrip voor, maar dan moet er wel duidelijker 
toegelicht worden over hoe en wat. 

Huurders vinden het fijn als er een aanspreekpunt 
is in de wijk voor hun vragen rondom onderhoud. 
Iemand die zich verantwoordelijk voelt en 
zaken kan oplossen. Ook geven huurders 
aan interesse te hebben in hoe bepaalde 
onderhoudsprocessen verlopen. Onderwerpen die 
naar voren komen: keukenbeleid, ketelonderhoud, 
het serviceabonnement, complexstrategie, 
planningen, controle op werkzaamheden. 

De rode lijn in de tafelgespreken: snelheid, serieus 
luisteren naar klachten, in één keer oplossen en 
terugkoppeling geven zijn heel belangrijk in het 
onderhoudsproces. 

Contact & meedoen
Wilt u nog eens verder praten over een onderwerp? Laat het ons weten! We nodigen u dan uit 
voor een gesprek of voor een themabijeenkomst. Door het jaar heen organiseert Weidelanden 
in samenwerking met GroenWest verschillende momenten om huurders te betrekken bij 
onderwerpen die op de agenda staan. Als u uw contactgegevens achterlaat via info@hv-
weidelanden.nl dan informeren wij u via een nieuwsbrief. Wilt u persoonlijk contact met het 
bestuur? Dat kan uiteraard ook! U kunt ons bereiken via 0297-282670.  

6. Onderhoud


