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Najaarsbrief  2018 

Met o.a. de volgende onderwerpen: 

 
 

Gesprek met Stefan van Schaik, directeur bestuurder van 

Wooncompagnie 

 

Gesprek met Henk van Gameren, voorzitter 

Huurderskoepel 
 

Overeenkomst Duurzaamheid periode 2018-2022 met 

Wooncompagnie en de samenwerkende 

huurdersorganisaties 

 

Huurverhoging in 2019 

 

Lange wachtlijsten sociale huurwoningen 

 

Op zoek naar nieuwe leden en bestuursleden 

 

Overlast 

 

Wat doet een buurtbemiddelaar 

 

Hulp voor ouderen die willen verhuizen 

 

Bijlage: aanmeldingsformulier 

 

Houd louche slotenmaker buiten de deur 
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‘Huurders, laat jullie stem horen!’ 

 

Wat is het belang van een huurdersvereniging, nu en in de toekomst? Welke 

invloed hebben huurders op het beleid van Wooncompagnie en hoe sterk is 

hun stem eigenlijk? Wij vroegen het Stefan van Schaik, directeur-bestuurder 

van Wooncompagnie. 

Wat is het belang van huurdersverenigingen? 

‘Het is uiterst belangrijk dat onze huurders goed worden vertegenwoordigd binnen 

Wooncompagnie, een plek hebben aan onze tafel. We willen geen instituut op 

afstand zijn, maar een huisbaas die goed in contact is met haar huurders en 

belanghouders. Door huurders een stem te geven, hebben ze invloed op ons beleid 

en dat is een goede zaak. We zien huurdersverenigingen als een gelijkwaardige 

gesprekspartner. Ze zijn nauw betrokken bij ons huurbeleid, ons beleid op het gebied 

van nieuwbouw en duurzaamheid, maar ook bij de prestatieafspraken die we maken 

met gemeenten.’ 

Wat is de kracht van een huurdersvereniging? 

‘Groot voordeel van huurdersverenigingen is de laagdrempeligheid. Huurders zullen 

bij een huurdersvereniging sneller aankloppen, alleen al vanwege het feit dat die 

vereniging bestaat uit medehuurders. Voor een goed functionerende brede, 

toegankelijke huursector, zijn huurdersverenigingen onontbeerlijk.’ 

Op welke manier praten huurdersverenigingen mee? 

‘Huurdersverenigingen praten mee op drie niveaus: in wijken en buurten, bij 

gemeenten en op strategisch niveau met Wooncompagnie. De mening van huurders 

is cruciaal. Als onze huurders ergens iets van vinden, horen we dat graag.’ 

Bemoeilijken de huurdersverenigingen soms de bedrijfsvoering? 

‘Juist het tegenovergestelde is het geval. We zijn dankbaar voor de inzet van 

huurdersverenigingen, zonder hen zouden wij onze prestaties niet kunnen 

waarmaken. Zo zien we dat er in ons contact met gemeenten, sinds de huurders 

aanschuiven, iets is veranderd. Er zitten toch gesprekspartners aan tafel om wie het 

echt gaat, dat is van groot belang.’ 
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Is het belangrijk dat alle huurders lid zijn van een huurdersvereniging? 

‘Het is goed dat huurdersverenigingen een brede vertegenwoordiging hebben. Door 

lid te worden, geef je jezelf een stem. En naar die stem wordt zeker geluisterd. Ik 

vind het goed dat huurders, als er iets speelt, náást ons staan. Neemt de overheid 

maatregelen die onze corporatie en onze huurders treffen, dan is het goed dat we 

samen naar Den Haag gaan. Samen de spandoeken omhooghouden. Dat het werkt, 

zien we bijvoorbeeld op het gebied van rioolheffing. In enkele gemeenten kwamen 

huurders in opstand tegen het feit dat zij, in tegenstelling tot huurders in andere 

gemeenten, opdraaien voor de complete rioolheffing. Inmiddels zijn er gesprekken 

met twee gemeenten over dit onderwerp gaande. Dat zegt genoeg over de kracht 

van huurdersinspraak.’ 

Wat is de rol van huurdersverenigingen in de toekomst? 

‘Ik vind het belangrijk dat huurders in de toekomst nog meer invloed krijgen op het 

beleid van Wooncompagnie en de overheid. Tegelijkertijd vind ik dat we op dit 

moment te veel vragen van huurdersverenigingen: te veel tijd, aandacht en expertise. 

En dat terwijl de animo om deel te nemen aan huurdersverenigingen daalt. Om die 

reden is het goed om, samen met de huurdersverenigingen, te zoeken naar andere 

manieren om in contact te komen met huurders. Zo kunnen we, bijvoorbeeld via 

klankbordgroepen, met bewoners in gesprek te gaan over specifieke thema’s. Want 

één ding verandert nooit: bij alles wat wij doen en van plan zijn, is de mening van 

huurders een groot goed.’ 

 

 

‘Onze inbreng wordt steeds belangrijker’ 

 
Henk van Gameren, voorzitter van de Huurderskoepel, vertelt over de rol en het 

belang van huurdersverenigingen, de samenwerking met Wooncompagnie en 

over de laatste ontwikkeling op het gebied van de volkshuisvesting. Een 

interview. 

Hoe verloopt het contact met Wooncompagnie? 

‘Dat contact is bijzonder goed te noemen. We komen regelmatig bij elkaar, worden 

zeer serieus genomen en kunnen huurders daardoor optimaal vertegenwoordigen. 

We voeren opbouwende gesprekken en komen, met elkaar, tot mooie resultaten.’ 
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Wat heeft de Huurderskoepel de afgelopen jaren kunnen bereiken voor 

huurders? 

‘Waar ik vooral trots op ben, zijn de meerjarenafspraken die we met Wooncompagnie 

hebben gemaakt over het huurbeleid. Mede door onze inspraak en betrokkenheid bij 

deze afspraken blijft de huurverhoging uiterst beperkt. Ongeveer de helft van de 

bewoners betaalt geen huurverhoging, een deel betaalt slechts een inflatievolgende 

verhoging en een klein deel krijgt zelfs een huurverláging. Betaalbaarheid staat 

voorop, want een groep huurders heeft nog steeds moeite de eindjes aan elkaar te 

knopen.’ 

Waar is de Huurderskoepel op dit moment mee bezig? 

‘Om te beginnen hebben we veel aandacht voor de energietransitie: het beleidsplan 

van de overheid om van fossiele brandstoffen naar volledig duurzame 

energiebronnen over te gaan. We zien dat de regering op dat gebied plannen 

lanceert en deze bij gemeenten neerlegt. Via de gemeenten komen die plannen al 

snel op het bordje van woningcorporaties terecht. Hoewel wij de noodzaak van 

verduurzamen zeker inzien, vinden wij het niet terecht dat de sociale huursector, de 

groep mensen met minder draagkracht, als één van de eerste de energietransitie 

vorm moet geven. Als je op dit gebied het voortouw neemt, word je automatisch 

geconfronteerd met relatief hoge kosten. Het zijn de corporaties en uiteindelijk dus 

de huurders die daarvoor opdraaien.’ 

Wat is een ander speerpunt? 

‘De overheid is de toegankelijkheid tot sociale huurwoningen aan het ‘versmallen’. 

Vooral mensen met de allerlaagste inkomens of personen met een bepaalde 

zorgbehoefte komen nog in aanmerking voor een sociale huurwoning. Op die manier 

ontstaan eenzijdige straten en wijken. Wij pleiten juist voor diversiteit van wijken, 

wijken waar verschillende groepen mensen wonen. Dat komt de leefbaarheid ten 

goede.’ 

Welke toekomst heeft de Huurderskoepel? 

‘De Huurderskoepel gaat een mooie toekomst tegemoet. Het belang van 

huurdersverenigingen wordt namelijk alleen maar groter. Kijk maar naar de 

prestatieafspraken met gemeenten. Je merkt dat we echt inspraak hebben, 

bijvoorbeeld als het gaat om het realiseren van nieuwbouw. Het is echt een 

wisselwerking. Huurdersverenigingen weten wat er speelt onder huurders, 

gemeenten hebben baat bij onze input en Wooncompagnie faciliteert.’ 

Aan welke bestuursleden is er binnen de Huurderskoepel behoefte? 

‘Er is behoefte aan bestuursleden die feeling hebben met aspecten als wonen, 

huren, duurzaamheid of leefbaarheid. Ook is er plaats voor mensen die kunnen 

zorgen voor media-aandacht, bijvoorbeeld door een website of sociaal media te 

beheren. Daarnaast is er altijd ruimte voor een secretaris of penningmeester. Maar 

ook iemand die verstand heeft van technische installaties en dus een bijdrage kan 

leveren op het gebied van de energietransitie, is van harte welkom. Een oproep aan 

iedereen die interesse heeft in een bestuursfunctie: neemt vooral contact met ons 

op!’ 

Zie laatste pagina 
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Overeenkomst duurzaamheid periode 2018-2022 
 
 
Op 21 november 2018 heeft de Huurderskoepel de bovengenoemde overeenkomst 
besproken met de directie van Wooncompagnie en het bestuur van de 
huurdersvereniging de Vijfhoek te Purmerend. 
De belangrijkst punten uit deze overeenkomst zijn:  
 

•  Wooncompagnie en de Huurderskoepel zijn het eens over het belang van       
    voldoende betaalbare huurwoningen. 
 

•  Binnen de beschikbare financiële van Wooncompagnie willen partijen afzonderlijk  
   aandacht voor verduurzaming van de woningvoorraad, gericht op beperking van de  
   CO2 uitstoot. Partijen streven naar een CO2-neutrale woningvoorraad, uiterlijk in  
   2050. 
 

•  Wooncompagnie en Huurderskoepel constateren dat de verduurzamingsopgave     
   veel geld gaat kosten.  
 

•  Door volop te investeren van de woningvoorraad met vloer- gevel- en dakisolatie  
   beschikt Wooncompagnie in 2020 gemiddeld het B energielabel. 
 

•  Huurders mogen rekenen op een goed geïsoleerde woning, zonder extra           
   huurverhoging! 
 

•  Wooncompagnie maakt jaarlijks, voor 1 juli, inzichtelijk waar en wanneer de  
   duurzaamheidsmaatregelen worden getroffen. 
 

•  Wooncompagnie stelt in 2019 een budget van € 1,275 miljoen beschikbaar om- 
   primair- een voorziening voor elektrisch koken aan te brengen. 
 

•  Wooncompagnie toets onder haar huurders of deze een voorkeur hebben voor het  
   geclusterd uitvoeren van de werkzaamheden aan hun woning, of een voorkeur  
   hebben voor het spreiden van de werkzaamheden. 
 
   Dit zijn de belangrijkste punten voor de huurders, behaald na diverse     
   onderhandelingen in goed overleg. 
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Privacybeleid Huurdersverenigingen 
 
Wilt u het gehele Privacybeleid lezen, kijk dan op www.huurderskoepel.com  

 

Huurverhoging per 1 juli 2019. 

De samenwerkende Huurdersorganisaties hebben de laatste jaren met verve 

gestreden om de betaalbaarheid hoog op de agenda te krijgen en ook te houden! 

Betaalbaarheid is voor Wooncompagnie alleen maar belangrijker geworden. In 

de overeenkomst voor de huuraanpassing in 2019 is het volgende afgesproken: 

• Er komt geen huurverhoging op basis van het inkomen. 

• De gemiddelde huurverhoging is maximaal gelijk aan inflatie. 

• De huurverhoging is in elk geval niet hoger dan 2%. 

• De huurverhoging voor huurders van een sociale huurwoning is in elk 

geval niet hoger dan € 12,50 per maand. 

Deze overeenkomst betekent niet dat de huuraanpassing voor 2019 vaststaat. 

Het legt slechts de kaders vast waar Wooncompagnie zich aan houdt. Scherper 

kan nog altijd? En daar maakt de Koepel zich hard voor. 

 

 
 

Is uw buurman/ buurvrouw al lid? 
Dan is het nu de kans om deze lid te maken. 
Mocht u uw buurman/buurvrouw lid maken dan ontvangt u en het nieuwe lid 
van ons een kleine attentie.  
 

          

http://www.huurderskoepel.com/
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OPROEP     OPROEP!! 

Ja, wij zoeken jou! Kom ons versterken! 

Help ons mee! Werk mee aan nog meer succes! 

Een aantal huidige bestuurders hebben zich al vele jaren ingezet voor de belangen 
van 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! 

• Prestatieafspraken met Wooncompagnie en gemeentes met goed 
gevoel voor de huurders afgesloten! 
 

Hoe kunnen wij straks de belangen van de huurders van Wooncompagnie nog beter 
vertegenwoordigen?? 
 

• Wij zoeken u, die zich wil inzetten voor de belangen van de huurders, nog 
meer  invloed op het beleid van Wooncompagnie en de overheid! 

• Wij zoeken u, die feeling heeft met de aspecten als wonen, huren, 
duurzaamheid en of leefbaarheid. 

• Wij zoeken u, die ervaring heeft met de media en/of website en/of facebook. 

• Wij zoeken u, met uw ervaring met cijfers en begrotingen. 

• Wij zoeken u, met uw ervaringen als notulist en organisator. 
Wat kunnen wij bieden? 
Een gezellig team medebestuurders. Een onkostenvergoeding voor de noodzakelijk 
gemaakte kosten. Een jaarlijks etentje en/of een goed gevuld kerstpakket.  

Vul de bijgesloten kaart in en doe deze zonder postzegel op de post, of meldt u zich 

bij een van de secretarissen van uw huurdersvereniging. 
Zie laatste pagina 
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Lange wachtlijsten door te kort sociale huurwoningen 

 

Mensen staan gemiddeld bijna negen jaar op een wachtlijst voor een sociale 
huurwoning voor ze aan de beurt zijn. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. 

De Woonbond herkent dit uit signalen die we ontvangen uit ons Meldpunt Huuralarm. 

Tekort sociale huurwoningen 
Er is een schreeuwend tekort aan sociale huurwoningen. Dat komt door het Haagse 
Woonbeleid. De afgelopen jaren zijn er onder de druk van de verhuurderheffing, een 
heffing die verhuurders betalen over hun sociale huurwoningen, enorm veel 
woningen verkocht of overgeheveld naar de vrije sector. Er is veel te weinig 
gebouwd. Dit kabinet laat de belastingdruk voor corporaties oplopen tot 3 miljard in 
2021. In plaats van de woningnood oplossen, maken ze het zo moeilijker voor 
corporaties om de nodige woningen te bouwen,' reageert Woonbonddirecteur Paulus 
Jansen op het onderzoek. 'Het kabinet moet stoppen met het belasten van sociale 
huur, zodat het tekort aan betaalbare huurwoningen kan worden aangepakt. 
Bron:woonbond 
 
Wooncompagnie moet nu al 4 maanden huur betalen aan de overheid.  
Dit is € 20.000.000,00 huurdersgeld! 

 

 

Wist dat u op Facebook kunt kijken als er nieuws is? 

www.facebook.com/huurderskoepel 

 

 

Nog even uw aandacht.  

Bent u verhuisd of gaat u verhuizen. 

Het gebeurt steeds vaker dat onze leden verhuizen. Het is natuurlijk fijn dat u een 
nieuwe woning heeft, maar het zorgt bij ons voor problemen. Veel leden geven 
namelijk hun verhuisbericht niet aan ons door, waardoor wij deze leden niet meer 
kunnen bereiken. Daarom willen wij alle leden die onlangs verhuisd zijn en dit ons 
nog niet hebben doorgegeven, vriendelijk verzoeken om uw adreswijziging alsnog bij 
ons door te geven. Zo kunnen wij ons adressenbestand bijwerken en weer naar de 
juiste adressen sturen. Ook als u gaat verhuizen verzoeken wij u vriendelijk uw 
nieuwe adres door te geven aan ons. 

 

 

          

https://www.woonbond.nl/meldpunt-huuralarm
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Overlast 

Wettelijke bepalingen    
Het Burgerlijk Wetboek stelt onomwonden dat de huurder zich als een goed huurder 
moet gedragen (art. 7: 213). Hij of zij mag dus geen overlast veroorzaken. En zo 
staat het dan ook in onze Algemene Huurvoorwaarden (behorend bij het 
huurcontract). De huurder is ook aansprakelijk voor overlast veroorzaakt door 
personen die in of bij de woning verblijven!  
 
Belooft de huurder dus door ondertekening van het huurcontract dat hij of zij zich 
goed zal gedragen, andersom beloven wij (Wooncompagnie) de huurder dat wij hem 
of haar gedurende de huurperiode “een rustig woongenot” van het gehuurde zullen 
verschaffen. Deze bepaling stamt nog uit het oude huurrecht. Sinds 1 augustus 2003 
is het nieuwe huurrecht van kracht en heet kortgezegd, volgens art. 7:204 van het 
Burgerlijk Wetboek: elke tekortkoming van de zaak “een gebrek”.  Zo kan ook 
overlast een “gebrek” zijn, zeker wanneer de verhuurder geen gebruik maakt van zijn 
bevoegdheid om tegen de overlast veroorzakende huurder op te treden. 
 
Probeer het bespreekbaar te maken  

Hiermee komen wij op het punt dat er bij ons een melding (uitsluitend schriftelijk en 
niet anoniem) wordt gedaan van een situatie van overlast. Standaardvraag van ons 
is dan altijd of de melder de overlast kenbaar heeft gemaakt bij de overlast 
veroorzakende “buur”. 
Op de website van Wooncompagnie kunt u via zoeken ”Overlast” intikken en u vindt 
hierover meer informatie. Want hoe men het ook wendt of keert, men is als buren “tot 
elkaar veroordeeld” en een goede verstandhouding bevordert weer de in het begin 
genoemde prettige woon-en leefomgeving!     
 
Optreden verhuurder                                                                                                    
Levert het gesprek met de overlast veroorzakend “buur” niets op, dan kunt u via het 
buurtteam een gesprek aanvragen om tot een oplossing te komen met de 
overlastveroorzaker.  Ook is het zaak voor de melder van de overlast in een soort 
“dagboekje” bij te houden wanneer/welke overlast zich voordoet. Ook is het van 
belang altijd melding te doen bij de politie. Op die manier kan aan dossiervorming 
worden gedaan.    
 
De gang naar de rechter 

Als het u en het buurtteam niet lukt de overlast aan te pakken dan blijft als laatste 
redmiddel de rechter over via het opstarten van een ontbindings- en 
ontruimingsprocedure. De overlast moet dan bewezen worden, men moet voor de 
rechter durven te getuigen etc. Kortom, de uitkomst is zeer onzeker. 

 

Moraal van het verhaal: “Raak aan de praat, want uw buur staat niet snel op straat” 
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Wat doet een buurtbemiddelaar? 
 
 
In elke woonwijk komt het weleens voor: burenruzie! Of het nu gaat om 
geluidsoverlast, overlast van huisdieren, hangjongeren, pesterijen, overhangende 
takken, schutting of de erfgrens. Inwoners proberen er vaak eerst zelf uit te komen. 
Lukt dit niet, dan kan er gratis buurtbemiddeling worden ingeschakeld. Zij zijn 
getraind om te bemiddelen bij conflicten.  
Ongeveer 70% van de problemen tussen de buren worden via buurtbemiddeling 
opgelost 
Deze onpartijdige bemiddelaars oordelen en beslissen niet, het zijn geen rijdende 
rechters, maar brengen buren opnieuw met elkaar in gesprek. Aandacht, respect en 
vertrouwen zijn sleutelwoorden in dit gesprek. 
 

De 6 gouden regels van buurtbemiddeling: 
 

•  Deelname is gratis 
 

•  Mensen zijn zelf verantwoordelijk voor de oplossing van het conflict 
 

•  Een snelle, vroegtijdige aanpak voorkomt escalatie 
 

•  Zelf bedachte oplossingen zijn duurzamer dan opgelegde oplossingen 
 

•  De bemiddelaars stellen zich onpartijdig op en geven geen oordeel 
 

•  Gesprekken en afspraken zijn strikt vertrouwelijk 
 

Waar vindt u de buurtbemiddelaars? 
 
Voor de gemeente Schagen:   
www.buurtbemiddelingschagen.nl  
 
Voor de gemeente Hollands Kroon: tel. 088-3225000 en vraag naar coördinator   
buurtbemiddeling of per mail: buurtbemiddeling@hollandskroon.nl 
 
Voor de gemeente Medemblik: jammer, daar is nog geen bemiddeling, maar ga dan 
naar de website van Wooncompagnie: ik huur/overlast. En daar vindt u de folder: 
prettig wonen met elkaar. 
 
 
 
 
 
 

          

http://www.buurtbemiddelingschagen.nl/
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  SENIORENADVISEUR in gemeente Schagen 
 

Een samenwerkingsproject van Wooncompagnie, Gemeente Schagen en Wonen 

Plus Welzijn (WPW)  

In 2019 starten, in opdracht van de gemeente Schagen en Wooncompagnie onder 

regie van WonenplusWelzijn meerdere seniorenwoonadviseurs. 

Waarom een Senioren Woonadviseur? 
 
Uit onderzoek is gebleken dat veel ouderen thuis willen blijven wonen. Een klein deel 
van de ouderen zal pas verhuizen als het thuis echt niet meer kan vanwege 
gezondheid. (bron: rapport Atrivé). Belangrijk is wel dat ouderen zich er op tijd van 
bewust worden, dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor het aanpassen van de eigen 
woning, zodat ze veilig thuis kunnen blijven wonen en reëlere keuzes kunnen maken. 
Veel ouderen zijn (nog) onbekend met “de weg” die ze moeten bewandelen om 
zaken in en om het huis voor elkaar te krijgen. Veelal schrijven ze zich te laat in voor 
een huurwoning.  
Een senioren woonadviseur kan de ouderen ( zowel huurders als woningeigenaren ) 
in de gemeente Schagen adviseren, helpen, ontzorgen en faciliteren bij het langer 
zelfstandig thuis wonen, bij het zoeken naar een andere geschikte woning en/of het 
ingang zetten van het verhuisproces.  
 
Wat doet een Senioren Woonadviseur? 
 
Het doel van de Senioren Woonadviseur is vooral voorlichting en advies geven aan 
senioren binnen de gemeente Schagen over hun woonsituatie. Dat kan gaan om 
voorlichting bij een keuze voor (en hulp bij het vinden van) een beter passende 
woning, maar ook om advies over de mogelijkheden voor eventuele aanpassingen 
aan de huidige woning. Dit geldt zowel voor huurders als voor senioren met een 
koopwoning. De woonadviseurs geven ondersteuning en advies in het vinden van 
een andere passende woning. Zij ondersteunen in het voortraject vanaf de 
inschrijving tot aan het accepteren van een andere woning. 
 
Wanneer start de Senioren Woonadviseur? 
 
De voorbereidingen zijn momenteel in volle gang. We verwachten om begin 2019 te 

kunnen starten met de eerste bezoeken. 

Angelo van Rijn 
Wooncompagnie 
 

Kijkt u ook eens op www.huurderskoepel.com 
 

 

http://www.huurderskoepel.com/
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Wist dat u op Facebook kunt kijken als er nieuws is? 

www.facebook.com/huurderskoepel 

 

Als u contact wilt opnemen met uw 
huurdersvereniging, dan kunt u dit het beste doen 
via een brief, per mail of telefoon. Zie achterzijde van 
dit blad. 
 
Tuinonderhoud voor ruim 150 locaties Wooncompagnie 
Sinds 9 april is de firma Hoek gestart met het uitvoeren van tuinonderhoud voor meer 
dan 150 locaties van woningcorporatie Wooncompagnie. 
Plan van aanpak 
De firma Hoek werd op basis van het plan van aanpak en bijbehorende prijs 
geselecteerd voor beide werkgebieden Oorspronkelijk werd het project in twee 
werkgebieden opgedeeld en aanbesteed. We zijn blij het gegeven vertrouwen te 
kunnen waar maken. Het plan van aanpak kenmerkt zich door een heldere visie om 
de groene locaties op basis van beeldbestek te kunnen onderhouden, goede 
kwaliteitsborging, een implementatieplan en een concrete invulling van de elementen 
duurzaamheid en social return. 

bron:Wooncompagnie 

 

Wist dat u op Facebook kunt kijken als er nieuws is van 

het buurtteam Schagen? 

www.facebook.com/buurtteamschagen 

 

De gezamenlijke huurdersverenigingen wensen u allen 

PRETTIGE FEESTDAGEN 

en een 

GEZOND 2019 MET VEEL WOONPLEZIER 

 

       

http://www.wooncompagnie.nl/
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Avondje weg? Licht aan en deur op slot! 

Hoe voorkomt u een inbraak? Vaak door een aantal simpele maatregelen die u zelf 

kunt nemen. Het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) omvat die maatregelen die u 

kunt nemen om uw woning, maar ook flatgebouw en wijk veiliger te maken.  

Hieronder vindt u tips om uw woning en woonomgeving veiliger te krijgen. 

• Sluit altijd alle ramen en deuren. En draai deuren op slot, ook als u even 

weggaat. 

• Gebruik uw buitenverlichting. Bijvoorbeeld op schemerschakelaar of 

bewegingssensor. 

• Plaats waardevolle spullen uit het zicht.  

• Meer informatie vindt u op www.politiekeurmerk.nl 
 

 

Het is al een tijdje geleden maar dit lazen we in een tweet van de directeur van 

Wooncompagnie: 

De kloof tussen koop en huur wordt steeds groter. Huurders hebben hogere 

woonlasten, lagere koopkrachtontwikkeling en bouwen minder reserve op. 

Schaf de verhuurdersheffing af zodat de huren met tenminste 5-10% omlaag 

kunnen en de verduurzamingsoperatie kan worden versneld! 

En nu maar hopen dat de regering inderdaad de verhuurdersheffing afschaft! 
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Dubieuze bedrijven slaan slaatje uit noodsituatie 

   Houd louche slotenmaker buiten de deur 

Stel: u komt terug van een etentje. Op het moment dat u uw voordeur wil openen, 
breekt de sleutel af in het slot. Het is al donker, het regent. Wat nu? Grote kans dat u 
even op uw telefoon googelt naar een slotenmaker met 24-uurs dienst. Dit kan 
achteraf echter voor onaangename verrassingen zorgen. Sommige bedrijven die 
groots adverteren met hun dag en nacht service zijn er niet zozeer op uit om u netjes 
te helpen, maar vooral om op een makkelijke manier veel geld te verdienen. Lilian 
Tieman, adviseur bij het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV), 
legt uit hoe u louche slotenmakers buiten de deur houdt en daarmee een torenhoge 
rekening voorkomt. 

Op het moment dat u uw eigen huis niet in kunt, wilt u waarschijnlijk het liefst dat er 
zo snel mogelijk iemand langskomt om te helpen. U zal bij uw ‘redder in nood’ 
waarschijnlijk niet uitgebreid informeren naar de te verwachten kosten. Het 
belangrijkste is dat u snel uw huis weer in kan. Dat weten kwaadwillende 
slotenmakers maar al te goed. Met als resultaat: een factuur met een buitensporig 
hoog bedrag voor de geleverde diensten. Klanten die hier niet akkoord mee gaan, 
worden allerminst vriendelijk te woord gestaan. Het CCV ontvangt zelfs veelvuldig 
meldingen van intimidatie. 

Het is eenvoudig na te gaan welke bedrijven PKVW-erkend zijn. Op 
www.politiekeurmerk.nl vindt u, op plaatsnaam of postcode, alle gecertificeerde 
PKVW-bedrijven. Door direct even op de website te kijken, weet u zeker dat u echt 
met een PKVW-bedrijf te maken hebt en niet met een slotenmaker die ten onrechte 
het PKVW-logo gebruikt.  

Meer weten 
Meer weten over dit onderwerp, kijk op www.politiekeurmerk.nl voor nog meer tips 
hoe u kunt voorkomen om slachtoffer te worden van dit soort bedrijven.            

Bron:CCV 
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Adresgegevens huurdersverenigingen: 

www.huurderskoepel.com 

  
Secretaris 

A.A.J. Deutekom (Ad) 
Ortolaan 11 
1733 BE Nieuwe Niedorp 
Tel: 0224 - 542691  
E-mail: a.deutekom@huurderskoepel.com 

 Wieringermeer   
Secretaris 

R.F.W. Dekker (Roel) 
Zaagmolenstraat 45, 
1733 VB Nieuwe Niedorp 
Tel: 0226 - 411527 
E-mail: rfw.dekker@huurderskoepel.com 

Schagen / Harenkarspel / Zijpe 
Secretaris 

Chr. van der Voort (Chris) 
Witte Paal 245m 
1742 LB  Schagen 
Tel: 0224 – 752760 (voice-mail) 
E-mail: hbvdos@gmail.com 
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