
 

  

verslag van Openbare vergadering met Agendacommissie Participatie 

vergaderdatum 27 januari 2015 

aanwezig 25 huurders, Agendacommissie Participatie, RvT lid mevrouw van 

Schaijk  

  

notulist Nathalie van der Slikke 

    1. Opening 

Om 19.30 uur heet Corry Bokhorst, voorzitter van de Agendacommissie 

Participatie, alle aanwezigen welkom. De leden van de Agendacommissie stellen 

zich voor en Corry licht het doel van de bijeenkomst toe. De Agendacommissie 

wil graag van huurders horen of er zaken zijn om met de Woningstichting te 

bespreken. Dit is de eerste openbare vergadering, voortaan willen we dit jaarlijks 

doen. 

 

2. Rol Agendacommissie Participatie 

De  agendacommissie Participatie bestaat uit huurders, voornamelijk 

bewonerscommissieleden en twee medewerkers van de Woningstichting. De 

commissie stelt de participatieagenda op, maakt afspraken over de manier 

waarop over een onderwerp wordt geparticipeerd en wie hiervoor wordt 

uitgenodigd mee te participeren. Daarnaast bewaakt ze het te volgen proces bij 

het uitbrengen van een advies. Het ontstaan komt voort uit het ontbreken van een 

overkoepelende huurdersorganisatie. Deze hield een aantal jaren geleden op te 

bestaan. Vervolgens wijzigde de Woningstichting haar participatiebeleid door 

bewonerscommissieleden op afroep in themabijeenkomsten te laten participeren. 

Dit werkt nog steeds, maar na een jaar bleek wel dat er structuur nodig was. De 

Agendacommissie Participatie zorgt nu voor deze structuur.  

 

3. Ophalen onderwerpen 

De volgende onderwerpen worden door de aanwezigen genoemd: 

 Wonen voor ouderen in Wageningen. Hier zou een themabijeenkomst 

over moeten komen; 

 Themabijeenkomst over leefbaarheid en sociale omgangsaspecten in de 

wijk. Openbaar groen hierin meenemen. Dit is natuurlijk een belangrijk 

punt om met de gemeente te bespreken. Toch zou het ook goed zijn dat 

de Woningstichting zich uitspreekt over haar visie op het openbaar groen; 

 Bijeenkomst faciliteren voor bewonerscommissieleden om elkaar te 

spreken over zaken als omgang met de Woningstichting, met de 

gemeente en met de bewoners. Men wil ervaringen uitwisselen. Een 

aantal aanwezigen waren in de veronderstelling dat de 

eindejaarsbijeenkomst hiervoor bedoeld zou zijn. 

 

4. Toelichting participatieagenda 2015 

Ilse Schrijver licht de onderwerpen voor 2015 toe. 

• Selecteren AC leden    Januari 

• Jaarlijkse huurverhoging   Februari 

• Voorlichting warmtewet  Maart 

• Visitatie    Eerste kwartaal 
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• Excursie    April/mei 

• Huisvestingsverordening  Mei 

• Huurbeleid    Mei 

• Eindejaarsbijeenkomst bc leden December 

 

Voor de onderwerpen die op de agenda staan hebben we actieve bewoners nodig. 

Een aantal van u heeft zich aangemeld om mee te denken en advies te geven 

over deze onderwerpen. U wordt uitgenodigd voor het onderwerp waarvoor u zich 

heeft aangemeld. 

 

5. Discussiepunten/vragen 

 

Waarom vraagt de Woningstichting na een mutatie meer huur voor dezelfde 

woning? 

De huurstijging die wij jaarlijks doorvoeren, loopt niet gelijk met de economische 

ontwikkelingen van de afgelopen 20 jaar. Als iemand al lang in een huurwoning 

woonde, betaalde hij dan ook een veel lagere huur dan dat wij op dit moment 

voor een vergelijkbare woning zouden vragen (de streefhuur). In 2014 was dit 

gemiddeld € 26,00 meer.  

 

Genoemd wordt dat het belangrijk is om nog duidelijker te zijn in de 

communicatie over onderwerpen. Als voorbeeld wordt de warmtewet genoemd, 

de brief die hierover is verstuurd, was niet duidelijk en moeilijk. Ook is het 

belangrijk dat duidelijk wordt uitgelegd waarom we bijv. een hogere huur vragen 

bij mutatie. Als advies wordt genoemd om te werken met voorbeelden, dit spreekt 

tot de verbeelding. 

 

De Woningstichting is al meer bezig digitaal te communiceren. Advies om ook 

bereikbaar te blijven via de andere kanalen; er zijn nog steeds mensen (vooral 

ouderen) die niet digitaal kunnen communiceren. 

 

De Woningstichting lijkt de laatste maanden slechter telefonisch bereikbaar te 

zijn. Wanneer mensen bellen raken ze de weg kwijt tijdens het bandje. Daarnaast 

geeft een huurder aan dat hij soms helemaal niemand aan de lijn krijgt en dat de 

verbinding wordt verbroken. Het verzoek om hier iets aan te doen en het liefst dat 

er een telefoniste is die vragen kan beantwoorden. 

 

Onlangs heeft een huurder een probleem met de CV willen melden in het 

weekend. Op de site staat niet direct een telefoonnummer meldt de huurder. We 

hebben dit gecheckt. Op de site staat rechtsboven direct het telefoonnummer. 

 

Het verzoek wordt gedaan of de Woningstichting wil kijken naar communicatie 

over het binnenklimaat in huurwoningen. Het is een interessant onderwerp, 

waarover veel huurders niet precies weten hoe ze hun binnenklimaat gezond 

kunnen houden. Zoals bijvoorbeeld een CO2-klimaatmeter beschikbaar stellen. 

 

Het participatieproces bij het groot onderhoud aan de 99 eengezinswoningen aan 

de Kruisstraat en omgeving is een mooi voorbeeld van hoe je huurders in een 

vroeg stadium kunt betrekken. 

 

Wat doet de Woningstichting aan mechanische ventilatie bij brand/calamiteit? 
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Op het moment dat er een sirene gaat dat ramen en deuren moeten worden 

gesloten, kan de mechanische ventilatie in sommige gevallen niet uit worden 

gezet. Dit antwoord zoeken we uit en zullen we terugkoppelen.  

 

6. Sluiting 

Corry Bokhorst sluit de bijeenkomst om 21.45 uur en bedankt iedereen voor zijn 

aanwezigheid. Het verslag wordt naar alle aanwezigen verstuurd en op onze 

website gepubliceerd. De genoemde punten worden door de agendacommissie 

opgepakt. 


