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De nood is hoog!  
Noodgedwongen bespreken de huurdersbelangenvereniging “De 
Onderste Steen” en de huurdersvereniging Zijpe/Harenkarspel 
om te komen tot een samenvoeging. 
 

Ook de huurdersvereniging Wieringermeer en 
Niedorp/Wieringerwaard beginnen te denken aan een 
samenvoeging vanwege een tekort aan deskundige bestuursleden. 
De huidige bestuurders hebben zich al vele jaren ingezet voor de 
belangen voor de huurders, maar komen op een leeftijd dat zij het 
stokje moeten gaan overdragen. Zij hebben dit werk met veel inzet 
de afgelopen jaren gedaan en heel veel bereikt voor onze 
huurders. 
Wat is er de afgelopen jaren bereikt: 

• Geen inkomstenafhankelijke huurverhoging! 
• Totale huursom verhoging inflatievolgend! 
• Geen huurverhoging boven de streefhuur! 
• Daardoor het afgelopen jaar 7000 woningen geen 

huurverhoging! 
• Totale woonlasten betaalbaar houden! 
• Druk op Wooncompagnie voor versnelde 

energiemaatregelen! 
• Prestatie afspraken met Wooncompagnie en gemeentes met 

goed gevoel voor de huurders afgesloten! 
 
Hoe kunnen wij straks de belangen van de huurders van 
Wooncompagnie nog het best vertegenwoordigen?? 
 
Daarom zijn wij op zoek naar huurders die zich, als bestuurders,  
willen inzetten voor de belangen van de huurders. 
Wij vragen: inzet; algemene ontwikkeling; bereid zijn om 
cursussen te volgen; goed kunnen onderhandelen; goed kunnen 
luisteren; bereid zijn om de diverse vergaderingen te willen 
bezoeken en weten wat de belangen van de huurders zijn. 
 
Wat kunnen wij bieden? Een onkosten vergoeding voor de 
noodzakelijk gemaakte kosten. Een jaarlijks etentje en /of een 
goed gevuld kerstpakket. 
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Waarom is er een huurdersvereniging? 
De wet verplicht verhuurders om met hun huurders te praten over allerlei 
belangrijke zaken. Daarbij moet u denken aan de jaarlijkse huurverhoging, 
de huurovereenkomst, de gang van zaken bij onderhoud en 
woningverbetering, sloop, nieuwbouw, leefbaarheid enz. Kortom, over 
zaken van beleid en beheer die de woningen en de woonomgeving 
betreffen en waarin bestuursleden van de Huurdersverenigingen, 
vertegenwoordigd in de Huurderskoepel, gelegenheid heeft op basis van 
gelijkwaardigheid over deze zaken te adviseren en mede invulling te geven 
aan de beleidsmatige en inhoudelijke voorbereiding en uitvoering ervan. 
De Huurderskoepel zal namens de huurders met Wooncompagnie het 
overleg over deze onderwerpen voeren. 
Sinds 1 december 1998 is er een wet die dit overleg regelt: de Overlegwet. 
De belangrijkste bepalingen uit deze wet zijn: 

• Huurdersorganisaties hebben recht op informatie over het beleid van hun 
verhuurder. 

• Huurdersorganisaties hebben het recht om gekwalificeerd advies uit te brengen bij 
wijzigingen van dit beleid. Op zo’n advies moet de verhuurder spoedig een 
beargumenteerde reactie geven. 

• Deze rechten gelden voor huurdersorganisaties die de huurders ook 
vertegenwoordigen en dus representatief zijn; 

• Verhuurders zijn verplicht de meeste van de redelijkerwijs noodzakelijke kosten van 
de huurdersorganisatie te dragen. 

Wooncompagnie en de Huurderskoepel hebben duidelijk in een 
samenwerkingsovereenkomst vastgelegd welke invloed de 
Huurdersverenigingen hebben op het beleid van Wooncompagnie. 

  
Wat kunnen de Huurdersverenigingen voor ú betekenen? 
De verenigingen behartigen de belangen voor alle huurders van woningen 
van Wooncompagnie. 
Hieronder verstaan wij o.a.: 

• Dienstverlening aan leden en/of bewonerscommissies 
• Individueel advies aan haar leden 
• Informatie en voorlichting over voor huurders relevante zaken 
• Advies en ondersteuning aan huurders bij periodieke onderhoudsprojecten, 

woningverbetering en herstructurering door de verhuurder 
• Deelnemen in planontwikkeling 
• En communicatie daarover met de bewoners 
• Periodiek overleg met de verhuurder 

Onderwerpen: 
• Het huurbeleid (de jaarlijkse huuraanpassing) 
• Het strategisch voorraadbeheer (onderhoud, woningverbetering, sloop en, verkoop 

woningen). – Het onderhoudsbeleid 
• Communicatie met de huurders 
• Signalering en advisering op het terrein van volkshuisvesting en de leefbaarheid in 

het werkgebied van onze verhuurder. 
• Wensen, knelpunten en misstanden onder de aandacht brengen van 

Wooncompagnie en de gemeentes.  
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Wat kost het lidmaatschap? 
Over de contributie van de huurdersvereniging kunnen we kort zijn; Uw 
contributie is slechts een kleine bijdrage in de werkelijke kosten, maar door 
de wettelijke subsidies kunnen wij er voor u zijn voor slechts €6,00 per jaar. 
Dit bedrag wordt jaarlijks via automatische incasso van uw bankrekening 
door middel van een incasso formulier afgeschreven en dit betekent dus dat 
u verzekerd bent van hulp en advies bij allerlei zaken die betrekking hebben 
op uw huur– en woonsituatie. U staat er dus nooit alleen voor, maar samen 
met de huurdersvereniging staat u sterk. Uw mening telt absoluut mee en in 
de jaarlijkse ledenvergadering kunt u ook úw stem laten horen. 
  

Soms wordt ons de vraag gesteld: “Wat doet de huurdersvereniging 
eigenlijk voor mij en waarom zou ik eigenlijk lid worden?” Kort gezegd 
kunnen we stellen dat we iets duidelijk moeten maken. Want we kunnen 
ons soms weleens voorstellen dat het niet altijd duidelijk is wat wij doen 
voor u persoonlijk, of zelfs in het algemeen. 
Uw huurdersvereniging voert met de buurtconsulenten van 
Wooncompagnie overleg. En de Huurderskoepel voert overleg met de 
directie van Wooncompagnie en met de gemeentes. 
Verhuurders zijn wettelijk verplicht om overleg te plegen met de 
huurdersorganisatie over het slopen en bouwen van woningen, de jaarlijkse 
huurverhoging, het veranderen van het huurcontract en nog veel andere 
zaken. Het zou niet makkelijk zijn om alle huurders bijeen te roepen als een 
verhuurder iets wil wijzigen. Daarom is er een huurdersvereniging, zodat u 
uw stem via die organisatie kunt laten horen. 
Vul daarom vandaag nog de laatste pagina in, deze kunt u zonder postzegel 
versturen, die betalen wij voor u. 

Maar de huurdersverenigingen doen meer: 
Mocht u problemen ondervinden met Wooncompagnie dan proberen wij te 
bemiddelen. Mocht een reparatie te lang uitblijven, dan zullen wij u, als u dit 
wenst, voorzien van het advies om tot een goede oplossing te komen. De 
huurdersvereniging is geen klachtenbureau, maar u kunt altijd hulp krijgen. 
In voorkomende gevallen gaan we in overleg, met of zonder u, naar de 
Huurcommissie als er een zwaarwegend conflict is. Wij zullen echter eerst 
altijd proberen om u de juiste weg te wijzen als dat niet helemaal duidelijk 
mocht zijn. Overleg met de gemeente houdt in dat de huurdersvereniging 
gevraagd wordt naar de mening van de huurder over o.a. de inrichting van 
dorp of wijk. Moeten er meer woningen komen en zo ja, waar moeten die 
komen? Er zijn jaarlijks een aantal gesprekken met de wethouder.  

 Nederlandse Woonbond 
De Huurdersverenigingen zijn allemaal lid van de Nederlandse Woonbond.  
De Woonbond onderhandelt met de minister van VROM over zaken, die 
alle huurders aan gaan, zoals jaarlijkse huuraanpassing, huurtoeslag en het 
bouwen van het aantal woningen. Dat is dus ook voor u belang. Ook 
kunnen we als vereniging een beroep doen op de juridische adviseurs van 
de Woonbond. 
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Ondertekening van de prestatieafspraken met de gemeente Medemblik 

 
Ondertekening van de prestatieafspraken met de gemeente Hollands Kroon 
 

In Hollands Kroon worden de komende vijf jaar zo’n vierhonderd 
verouderde huurhuizen gesloopt en vervangen door nieuwbouw. 

 
De drie corporaties verwachten bovendien 175 huizen te verkopen om de financiën 
op orde te houden. 
De opbrengsten zijn grotendeels bedoeld om te kunnen investeren in nieuwe, 
zogeheten levensloopbestendige woningen. 
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Prestatieafspraken 
Dat blijkt uit de prestatieafspraken tot en met 2021 tussen de gemeente, 
Wooncompagnie (2600 huurwoningen in Hollands Kroon) 
Woningbouwvereniging Anna Paulowna (1350 huizen in de Polder) 
Beter Wonen (1075 woningen op Wieringen)  
 
Wethouder Theo Groot, corporatie directeuren en voorzitters van de 
huurdersverenigingen hebben deze afspraken in Wieringerwerf met een 
handtekening bekrachtigd.  
 
Wooncompagnie bouwt 235 huizen ter vervanging van bestaande of gesloopte 
woningen. Het leeuwendeel daarvan, 125 huizen betreft het Winkelmadepark  
in Winkel. 
Ook in Middenmeer (Lorenzstraat, Kanaalweg/Schoolpad, Kroonwaarden de 
Verlengde Breestraat) Wieringerwerf (Patrijsstraat, Sternstraat, en Lelypark) 
Plus Anna Paulowna (Sportlaan) heeft Wooncompagnie vernieuwingsplannen. 
 
Bij Woningbouwvereniging Anna Paulowna gaat het om negentig huizen. 
Die corporatie is al bezig in Breezand (Verhoefpark en Bloemenbuurt) en heeft 
ontwikkelingsplannen in Anna Paulowna (Smidsweg en Kruiszwin) 
 
Beter Wonen wil ondermeer ruim veertig woningen in Hippolytushoef (Bijlstraat en 
Bijldwarsstraat) aanpakken en gaat onderzoeken hoeveel animo er bestaat voor 
levensloopbestendige huizen aan de Breehornstraat in Den Oever  
 
Partijen hebben verder afgesproken te zorgen voor voldoende betaalbare 
huurwoningen voor lagere inkomens, beter samen op te trekken bij overleggen, 
onderzoeken, duurzaamheids projecten en bewustwordingscampagnes voor zuiniger 
omspringen met energie. 
Ook de samenwerking, al dan niet met derden, bij het gespreid huisvesten van 
vluchtelingen met een verblijfsstatus. 
 
 
 

 
Ondertekening van de prestatieafspraken met de gemeente Schagen 
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SCHAGEN - Gemeente Schagen, Wooncompagnie, de Huurdersvereniging De 
Onderste Steen en Huurdersvereniging Harenkarspel/Zijpe (samen 
vertegenwoordigd in de Huurderkoepel Schagen e.o.) hebben 16 december 2015 de 
nieuwe Prestatieafspraken Schagen 2016 t/m 2020 ondertekend. 

De drie partijen zijn trots op dit resultaat. Deze keer zaten ook de 
huurdersverenigingen aan tafel bij de onderhandelingen en dat is nieuw. Zij 
vertegenwoordigden het belang van de huurders en woningzoekenden. Deze 
prestatieafspraken in gemeente Schagen zijn één van de eerste in Nederland die op 
deze manier tot stand zijn gekomen. 
  

Beheersbare woonlasten 

Belangrijkste uitgangspunt is het betaalbaar houden van de huurprijs van de sociale 
huurwoningen. Gemeente, Wooncompagnie en de huurdersverenigingen willen de 
woonlasten van huurders met een laag inkomen beheersbaar houden. Hiernaast 
moet, vanwege de toenemende vraag van starters en instroom van 
vergunninghouders, de huidige hoeveelheid huurwoningen over de periode van 4 
jaar minimaal gelijk blijven en moeten er 100 betaalbare nieuwe huurwoningen extra 
worden gerealiseerd in de gemeente Schagen. Zo wordt ingespeeld op de 
toenemende vraag naar betaalbare huurwoningen.  

Voor de huidige huurwoningen is afgesproken dat Wooncompagnie inzet op de 
verduurzaming van haar woningbezit. Er wordt ook gestreefd naar een gemiddeld 
label B in 2020. Verduurzaming levert minder energiekosten en meer comfort in de 
woning op. Zo nemen de druk op het milieu af en de CO2-uitstoot af en worden de 
woonlasten voor huurders lager.  

De heer Hendriks, directeur-bestuurder van de Wooncompagnie sprak zijn 
tevredenheid uit: ‘Wij zijn heel blij met zowel het werkproces als met het resultaat. 
Het is met de vertegenwoordigers van de gemeente Schagen, bestuurders én de 
huurderskoepel, heel prettig samenwerken. Dat maak je weleens anders mee’. Ook 
de huurderskoepel, bij monde van de heer Van Gameren, liet zich in lovende 
bewoordingen uit: ‘Betaalbaarheid, aantallen en kwaliteit. Het is allemaal vastgelegd. 
Het gaat echt om permanente woningen, toegesneden op de doelgroep.’ Jelle 
Beemsterboer, verantwoordelijk wethouder, kon niet anders dat dit beamen: ‘Het 
waren soms felle discussies, maar wat bijblijft is het wederzijds respect. Een 
overlegstructuur en resultaat waar iedereen trots op mag zijn.’ 
  

Strakke afspraken 

Alle deelnemende partijen vinden het belangrijk dat alle bewoners van Schagen goed 
wonen en goed kunnen blijven wonen, ook kwetsbare bewoners. Daarnaast moeten 
de goede kwaliteit in onze kernen, wijken en buurten qua leefbaarheid en veiligheid 
worden behouden. Deze ambities en vooral ook concrete afspraken zijn nu 
vastgelegd in de Prestatieafspraken, die een looptijd hebben van vijf jaar over de 
periode van2016 – 2020. Ieder jaar zullen er tevens afspraken worden gemaakt over 
concrete werkzaamheden en activiteiten. 

Facebook.com/huurderskoepel 



8 
 

 

 Uw huurprijs: wat kunt u verwachten? 
 

De huuraanpassing: vertrouwd bescheiden 
De afgelopen jaren was de huuraanpassing op 1 juli afhankelijk van de afstand tussen uw 
huidige huur en de streefhuur. Dat beleid blijft Wooncompagnie volgen. Op deze manier 
brengen we de huurprijzen in de richting van de streefhuur. Wij vragen geen huurverhoging 
als uw netto huur hoger is dan de streefhuur en een gematigde huurverhoging als uw huur 
eronder zit. Wij kijken daarbij niet naar uw inkomen. Dit uitgangspunt willen wij ook in 2017 
hanteren.  
 

2017: betaalbaarheid in de versnelling 
De Samenwerkende Huurdersorganisaties (SHO) hebben met verve gestreden om de 
betaalbaarheid hoog op onze agenda te krijgen. En met succes. Betaalbaarheid wordt voor 
Wooncompagnie zelfs alleen maar belángrijker. Daarom willen wij in 2017 een extra 
beweging maken. We willen dit jaar ook huren gaan verlágen, en wel bij huurders die een 
huurprijs betalen die erg dicht ligt bij de maximale huurprijs (volgens het 
woningwaarderingssysteem). Daarmee zetten we een extra stap op weg naar een 
betaalbare sociale huursector. 

 

Ons voorstel voor de huuraanpassing 2017 
Huren moet weer betaalbaar worden, vindt Wooncompagnie. Wij zijn op dit moment met de 
SHO in gesprek over de huuraanpassing per 1 juli. We zijn dit traject vroegtijdig gestart, 
zodat we een voorstel konden doen dat aansluit op de wensen, eisen en verwachtingen van 
uw huurdersvertegenwoordiging. Wij willen op 1 juli bij bijna 2.000 bewoners de huur 
verlagen, gemiddeld met 25 euro. Aan bijna 4.500 bewoners vragen wij geen huurverhoging. 
De overige 7.000 bewoners vragen wij een gematigde huurverhoging van maximaal 1,3%. 
Dat is beduidend lager dan 2,8% die we van de Rijksoverheid mogen vragen. Met dit 
voorstel wordt huren bij Wooncompagnie nog beter betaalbaar.  

 

Zekerheid tot 2020 
Daarnaast zijn wij met de SHO in gesprek over een overeenkomst voor de huuraanpassing 
van 2018 en 2019, zodat wij u meer zekerheid kunnen bieden hoe de huuraanpassing er in 
de komende twee jaar gaat uitzien. Wat kunnen wij toezeggen? 

• wij vragen geen huurverhoging op basis van uw inkomen; 

• de gemiddelde huurverhoging is maximaal gelijk aan inflatie; 

• uw huurverhoging is in elk geval niet meer dan 2%;  

• de huurverhoging voor huurders van een sociale huurwoning is in elk geval niet hoger 
dan 12,50 euro. 

De overeenkomst betekent niet dat de huuraanpassing voor 2018 en 2019 vaststaat. Het legt 

slechts de kaders vast waar wij ons aan houden. Scherper kan altijd! 

Het definitieve voorstel: Bekijk onze website of Facebookpagina! 

Als de onderhandelingen met de SHO zijn afgerond en ons definitieve voorstel voor de 

huuraanpassing 2017 en de meerjarenafspraak definitief zijn, dan publiceren wij deze op 

onze website en onze Facebookpagina. Eind maart kunnen wij dit bekend maken. Wij stellen 

het erg op prijs als u op onze Facebookpagina uw mening, commentaar of suggesties geeft.  

Grote moeite met het betalen van de huur? Neem contact op! 

De huurprijzen die wij vragen zijn afhankelijk van de kwaliteit uw woning en niet van uw 

inkomen. Maar dat betekent niet dat wij er geen aandacht voor hebben als het water u tot 

aan de lippen staat. Dreigt u in betalingsproblemen te komen? Neem dan tijdig contact met 

ons op! Wacht alstublieft niet tot er een huurachterstand ontstaat. Dan kijken we samen naar 

de mogelijkheden om (verdere) betaalbaarheidsproblemen te voorkomen. 
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Resultaten woonlastenonderzoek zijn bekend 

‘We blijven inzetten op betaalbaarheid’ 

Zo’n kwart van de huurders heeft moeite de eindjes aan elkaar te knopen. Dat 

blijkt uit een woonlastenonderzoek dat de Nederlandse Woonbond hield, in 

opdracht van huurdersvereniging de Vijfhoek Purmerend en de 

Huurderskoepel Schagen. De resultaten van het onderzoek zijn onlangs 

gepresenteerd aan de directie van Wooncompagnie, diverse wethouders, 

huurdersverenigingen en de pers. Wat zijn de belangrijkste conclusies? 

Regio Purmerend 

In de regio Purmerend blijkt 26% van de huurders een betaalbaarheidsrisico te 

hebben. Dat bekent dat deze bewoners, na het betalen van de huur en 

energielasten, maandelijks onvoldoende geld overhouden voor onvermijdelijke 

kosten, zoals voeding, kleding en sociale participatie. Van de mensen met een 

betaalbaarheidsrisico maakt 62% zich zorgen of ze de huur kunnen opbrengen. 

Van de overige huurders maakt 43% zich daar zorgen over. 

Regio Schagen 

In de regio Schagen heeft 23% van de huurders een betaalbaarheidsrisico. Dat 

is iets minder dan in 2013, toen lag dat percentage op 26%. Verder blijkt dat de 

huurquote (het deel van het besteedbaar inkomen dat een huishouden aan 

wonen uitgeeft) gelijk is gebleven ten opzichte van 2013. Dat is op zich goed 

nieuws, want landelijk is de huurquote juist gestegen. Dat de huurquote gelijk 

is gebleven, heeft vooral te maken met het feit dat Wooncompagnie een 

inflatievolgend huurbeleid volgt, waardoor de huren minimaal stijgen. De 

energiequote (het deel van het besteedbaar inkomen dat een huishouden aan 

energielasten uitgeeft) is gedaald. Ook dat is uiteraard een goede ontwikkeling. 

Lagere energielasten 

Veel huurders zien de energielasten dalen omdat ze bewuster omgaan met 

energie of omdat Wooncompagnie de woning energiezuiniger heeft gemaakt. 

Daarnaast zijn de energiekosten de afgelopen jaren enigszins in prijs verlaagd. 

De komende jaren zal de energieprijs naar verwachting echter weer stijgen. De 

huurdersorganisaties maken zich, samen met Wooncompagnie, ook sterk voor 

versnelde maatregelen voor energiebesparing. Daarnaast blijven de 

huurdersverenigingen en Wooncompagnie zich hard maken voor het 

betaalbaar houden van de huren.  

Veel werk verzet 

‘Feit blijft dat veel huurders moeite hebben om rond te komen,’ zegt Ad 

Deutekom van de Huurderskoepel. ‘Dat komt vooral door de toenemende totale 

lasten, zoals de verhoging van de zorgpremie. De uitkomsten van het 

woonlastenonderzoek maken weer eens duidelijk dat wij ons, met elkaar, 

moeten blijven inzetten voor betaalbaarheid. We hebben als 

huurdersorganisaties op dat vlak afgelopen jaren veel werk verzet en zullen dat 

ook zeker blijven doen.’ 
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De gewonnen prijs: een huisje voor beste huurdersorganisatie 2011. 
 
Huurderskoepel Schagen en Omstreken is uitgeroepen tot beste huurdersorganisatie 
 
Minister Donner maakte deze winnaars bekend op 10 december tijdens de Landelijke 
Bewonersdag in Arnhem. Blij namen de winnende bestuursleden een trofee en een 
dinercheque van € 500,- in ontvangst. De Woonbond organiseerde voor de tweede 
maal deze verkiezing, die dit jaar in het teken stond van energiebesparing. Een 
onafhankelijke jury nomineerde twee huurdersorganisaties en drie 
bewonerscommissies. 
 
Wij waarderen de enorme inzet van vele verschillende commissies en organisaties 
die vaak tegen weer-stand aanlopen en toch moedig doorgaan’, zegt juryvoorzitter 
Anke van Hal (hoogleraar TU Delft en Nyenrode).  
 
Huurderskoepel Schagen en Omstreken 
Het democratische gehalte van Huurderskoepel Schagen en Omstreken mag een 
voorbeeld zijn voor andere huurdersorganisaties', aldus de jury. Deze 
Huurderskoepel kan goed samenwerken met elkaar en met andere partijen, zoals 
met - niet onbelangrijk - hun corporatie (Wooncompagnie). Twee jaar geleden 
kwamen zij met elkaar overeen in vier jaar tijd acht miljoen euro te besteden aan 
voorzieningen voor energie-besparing. Verder is het positief dat de Huurderskoepel 
op eigen initiatief een 'energieambassadeur' heeft benoemd die zich specialiseert in 
energie en duurzaamheid. De functionaris is het eerste aanspreekpunt voor de 
onderliggende huurdersverenigingen en voor Wooncompagnie bij energieprojecten. 
Onder leiding van deze ambassadeur worden ook publicaties naar de huurders 
uitgebracht over energiebesparende maatregelen. 
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WONEN NAAR JE ZIN IN 10 TIPS 

Met ongeveer 17 miljoen inwoners is Nederland één van de meest dichtbevolkte 
landen ter wereld. Maar wat wordt door ons nou het meest gewaardeerd? Dit zijn de 
10 dingen die je in Nederland beslist voor je buren moet doen. 
 

1. Glimlachen  

We vinden het fijn als iemand glimlachend 'hallo' zegt of beleefd de deur openhoudt. 
  
2. Een praatje maken  

We lijken een nors volkje maar we vinden het eigenlijk heel leuk als iemand ons 
aanspreekt. Dan ontdooien we even. We praten vooral makkelijk over het weer. We 
spreken de buurman het makkelijkste aan als hij in de tuin aan het werk is.  
 

3. De ander helpen of hulp vragen  

Hulp aan buren aanbieden doen we niet zo snel als we ze niet kennen. Maar we 
vinden het leuk als iemand ons hulp aanbiedt als hij ons ziet klungelen. Bijvoorbeeld 
als de auto niet wil starten of als het straatje schoongeveegd moet worden. Het 
spreekwoord is niet voor niets 'Beter een goede buurman dan een verre vriend'. 
 

4. Een feestjes geven  

Als onze buren een feestje geven, willen we dat graag vooraf even weten: dan 
kunnen we best heel wat hebben! Verder horen we liever geen muziek van elkaar. 
Hoewel we een direct volk zijn, durven we het niet zo snel te zeggen dat we last van 
elkaar hebben. We waarderen het daarom extra als de buurman een koptelefoon 
opdoet als hij de radio, tv of computer hard aan zet. 
 

5. Avondrust  

We genieten erg van onze avondrust, die bij ons vaak al om 20.00 uur maar 
zeker om 22.00 uur echt begonnen is. Daarom vinden we het prettig als onze buren 
niet 's avonds laat afscheid nemen van visite, de wasmachine 's nachts aanzetten of 
nog even een gaatje boren.  
 

6. Troep  

We zijn een ordelijk volkje. Ons tuintje is meestal netjes, ons balkon opgeruimd en 
we waarderen het heel erg als de buurman geen rommel in het trappenhuis of 
andere gemeenschappelijke ruimten achterlaat. Iemand die rommel van straat 
opruimt, krijgt van ons een pluim.  
 

7. Voeren diervriendelijk?  

Brood strooien voor vogels lijkt diervriendelijk, maar geeft veel overlast van duiven, 
meeuwen en ratten. Daarom vinden we het fijn als de buren geen etensresten en 
brood van het balkon gooit. We genieten in de winter wel van een vetbolletje in de 
boom van de buurman. 
  

8. Waar zet ik de barbecue neer? 

We zitten graag buiten, dus we zijn er blij mee als de buren nadenken waar men de 
barbecue of tuinhaard neerzet. Dan blijft de was fris, en is het buiten zitten voor 
iedereen leuk. 
 

9. Spelen en rennen  

Van buurkinderen die beleefd zijn en een gezellig praatje komen maken kunnen we 
genieten. We vinden het ook fijn als ze niet in trappenhuizen en gemeenschappelijke 
ruimten spelen omdat de geluiden hier hard klinken en hinderlijk zijn.  
 
10. Afval 

We vinden het maar niets dat we belasting moeten betalen voor honden en voor het 
ophalen van afval. Toch vinden we het heerlijk dat er geen hondenpoep op de stoep 
is en afval niet naast de containers staat. Zo voorkomen we ongewenst bezoek 
van ratten, meeuwen, vliegen en ander ongedierte.   
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Als u dit allemaal gelezen heeft aarzel dan niet en vul onderstaande bon in en meld u 
aan als lid. 
Wilt u méér doen, iets bijdragen aan uw buurt of gebouw?       Wordt dan actief lid. 
Wij informeren u graag over alle mogelijkheden.want plezierig wonen, doen we 
samen! 
JA, ik wil meepraten! 
Ondergetekende wordt graag lid van huurdersvereniging: 
 
 Zijpe/Harenkarspel 

 De Onderste Steen 

 Niedorp/Wieringerwaard/Annapaulowna 

 Wieringermeer 

 Wognum en omgeving 

 Kunt u contact met mij opnemen via telefoonnummer ___________________ 

Ik wil de huurdersvereniging graag helpen: 

 bestuurslid 

 lid bewonercommissie, wanneer nodig 

 bezorgen nieuwsbrief, maximal 3 maal per jaar (incl.Huurwijzer) 

 contactpersoon woonplaats 

 anders namelijk: ___________________________________________ 

Ondergetekende: 

Naam:_______________________________________________ 

Straat:_______________________________________________ 

Postcode + Woonplaats:________________________________ 

Email:_________________________@_____________________ 

Bank/gironummer:_________________________________________ 

 En machtigt haar om jaarlijks de contributie van zijn/haar bank/giro te incasseren. 

 

Handtekening 

 

U kunt dit formulier zonder postzegel, deze betalen wij voor u, opsturen naar: 

Huurderskoepel Schagen & Omstreken    

Antwoordnummer 521    1740 VB  SCHAGEN 


