
1

De afgelopen jaren heeft het kabinet Rutte-2 alleen maar 

huurverhogingen opgelegd van ver boven de inflatie 

terwijl er vrijwel geen inflatie plaatsvond. Wij voelden 

ons met z’n allen misbruikt terwijl de minstbedeelden 

onder ons nog een extra zetje richting armoede kregen. 

Nu beginnen de regering en de corporaties zich gelukkig 

te realiseren dat de woningen in de sociale huur ook echt 

voor hen bereikbaar moeten zijn. De minister wil nu dat 

vrij komende sociale woningen voor 90% aangeboden 

worden aan sociale huurders tot onder de aftoppings-

grens. Men lijkt zich te realiseren dat afbraak van ons 

sociale woning systeem toch ook niet de bedoeling kan 

zijn.

Met ingang van 1 juli dit jaar is er een nieuwe woning-

wet van kracht. Het leuke van deze wet is dat de huurder 

buiten de overlegwet veel meer betrokken wordt bij het 

huurbeleid van corporaties en gemeenten. Huurders 

worden namelijk volwaardig gesprekspartner in de pres-

tatie afspraken met gemeente en corporaties over het 

lokale woningbeleid. Het is dus belangrijk om huurders te 

stimuleren en te faciliteren in deze nieuwe situatie. Om 

goed gebruik te kunnen maken van de mogelijkheden 

die de nieuwe woningwet ons geeft is het belangrijk 

onze kennis , inzichten en professionaliteit uit te bouwen 

en samen te werken met interne organisaties zoals SHY 

maar ook met specialisten als de Woonbond en ASW 

(A’dams Steunpunt Wonen). Ook de huurder willen wij 

hierin betrekken en daarvoor hebben we in november 

een bijeenkomst georganiseerd onder leiding van de 

Woonbond. Het ministerie van BKZ benadrukt 

het belang van vernieuwing en versterking van 

huurdersorganisaties en ondersteunt ook finan-

cieel, want ook zij vinden dat de corporaties 

zich weer moeten focussen op hun kerntaak als 

sociale huisvester. Daar hoort een grote invloed 

van huurders bij. 

Om het vernieuwde inspraak-overleg proces te 

laten slagen is veel kennis, inzicht en inzetbaar-

heid nodig. Wij zijn allemaal vrijwilligers en 

zullen voor kennis en inzicht veel gebruik gaan 

maken van professionals als Woonbond en 

ASW. Voor de inzetbaarheid kunnen we hulp 

gebruiken van elke huurder.

Bij deze een oproep aan huurders:

Wil je deel uitmaken van al deze komende 

spannende vernieuwingen meld je dan bij je 

bewoners commissie of bij de VHH, want vele 

handen maken licht werk.

U bent van harte welkom.

oKKie van der Vliet,

voorzitter VHH.

JAARGANG 15, juli 2015
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Woonfraude en Overlast

Wij zijn niet de felicitatiedienst van Ymere

Het zijn onderwerpen waar televisiemakers tegenwoor-

dig de aandacht van het publiek proberen te trekken, 

maar het zal maar naast je gebeuren. Daar zit je als 

huurder niet op te wachten. Toch geeft Harm ten 

Zijthoff, manager Woonfraude en Overlast bij Ymere, 

met het statement ‘wij zijn niet de felicitatiedienst van 

Ymere’ aan dat zijn mensen handhaven op Woon-

fraude en Overlast waar veel huurders bij Ymere 

geen weet van hebben. Natan Verweij coördineert  

de aanpak Overlast van Ymere  in de gemeente 

Haarlemmermeer en vertelt over zijn werkzaam-

heden en de aanpak van overlast. Hij is  dagelijks 

in de Haarlemmermeer te vinden om zijn werk uit 

te voeren.

Ten Zijthoff is klip en klaar over Woonfraude. 

‘We voeren hierbij een zero-tolerance beleid en 

dat betekent einde huurovereenkomst’, vertelt 

hij,’ waarbij de frauderende huurder onmiddel-

lijk zijn of haar huis moet verlaten’. Woonfraude 

is meestal het gevolg van onderverhuur van de 

huurwoning zonder toestemming van Ymere. 

Ook komen we nogal eens hennepplantages 

tegen of illegale hotels. In vele gevallen wordt 

er dan op minnelijke wijze geschikt dat Ymere 

de woning terugkrijgt, maar als de rechter er 

aan te pas moet komen, is het alleen maar nog 

kostbaarder voor de fraudeur. Voor de onder-

huurders is Ymere enigszins coulant, maar ook 

zij moeten de woning in alle gevallen verlaten 

om deze beschikbaar te krijgen  voor de vele 

woningzoekenden.

Natan Verweij is vele jaren voor Ymere werk-

zaam in de gemeente Haarlemmermeer op het 

gebied van  sociaal beheer. Hij licht het andere 

deel van het werk voor de afdeling, overlast, 

toe aan de hand van wat voorbeelden en maakt 

meteen duidelijk dat het weg van een lange 

adem is en veel geduld, ook van de omwonen-

den, vereist. ‘Vaak gaat het om overlast van 

een huurder tegenover zijn of buren bijvoorbeeld door 

geluidsoverlast of  overtollig afval’, vertelt hij,’ Waarbij 

ik dan vraag: “Wat heeft U zelf aan de overlast gedaan, 

bent U naar de veroorzaker van de overlast geweest’? 

Soms lukt het door één op één gesprekken om de over-

last te stoppen, maar vaak durft men niet de veroorzaker 

aan te spreken en dan schakelt Ymere buurtbemidde-

ling via Stichting Meerwaarde in. Dan blijkt in de meeste 

gevallen de overlast te stoppen . Er zijn ook extreme 

gevallen  van het veroorzaken van overlast, waarbij 

het vaak gepaard gaat met psychische problemen bij 

de veroorzaker. Voorheen werden deze categorie over-

last veroorzakers vaker in instellingen verpleegd, maar 

door de veranderende maatschappij, verblijven zij in 

toenemende mate in de reguliere woonomgeving, dus 

ook huurwoningen. ‘ Dan is het zaak om deze mensen 

snel duidelijk te maken, dat dit zo niet door kan gaan’, 

vervolgt Verweij,’ en hen door te geleiden naar hulpver-

leningsinstanties’. Als dit niet werkt of de veroorzaker in 

herhaling vervalt kan Ymere naar de rechter stappen om 

hem te vragen een gedragsaanwijzing te geven of ultimo 

ontruiming. Voordat dit mogelijk is moet er een dossier 

opgebouwd worden, licht Verweij toe, wat veel tijd en 

energie kost. Daarbij verzamelt Ymere zoveel informatie, 

waarbij gebruik wordt gemaakt van een logboek dat 

omwonenden via een link op de website www.ymere.nl  

kunnen vinden en invullen, maar ook eigen opgebouwd 

dossier, in samenwerking met politie wordt toegepast. 

‘Het is dus zaak om zoveel mogelijk informatie bij over-

last vast te leggen’, beklemt Verweij, ’ en soms lijkt het 

lang te duren en worden mensen ongeduldig of teleur-

gesteld over het uitblijven van maatregelen tegen een 

veroorzaker van overlast, maar we moeten zorgvuldig 

te werk gaan. Zonder een uitgebreid dossier, waarbij we 

de hulp van omwonenden hard nodig hebben, zijn onze 

mogelijkheden relatief beperkt
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‘ontlabelen’ van 55-plus en seniorenwoningen in com-

plexen. Dat mag de verhuurder alleen doen na schriftelijk 

overleg met een Bewonerscommissie van het complex 

of met de VHH. Dit laatste blijkt niet het geval te zijn en 

leidde tot reacties. Het blijkt dat de gemeente Haarlem-

mermeer veel gemeenschapsgeld heeft geïnvesteerd om 

de complexen in te richten voor 55-plussers en dat deze 

complexen nu met leegstand te kampen hebben en de 

niet verhuurde woningen aan andere categorieën huur-

ders dan 55+ worden verhuurd. Okkie van der Vliet 

gaf aan om dit probleem aan te kaarten bij de ge-

meente en verhuurders en vroeg aan de aanwezigen 

om de ontstane situatie in hun complex te melden.

Naderhand nam Stegink enkele juridische aspecten 

van de geliberaliseerde huur door met de aan-

wezigen. Zoals het behoud van rechten voor de 

huurder met een huur die onder de 710 euro ligt, 

maar door de huurverhoging er bovenuit komt. 

Dit geldt alleen als het puntenaantal van een 

woning op 141 of er onder ligt. Hij hamerde nog 

eens op het huurcontract met belangrijkste punt 

hoe de mate van huurverhoging is vastgelegd. 

Stegink gaf aan  dat de All-in huur niet gelibera-

liseerd kan worden omdat men de kale huur niet 

kent. Dit was een bruggetje naar de servicekos-

ten die in de All-in huur zijn vervlochten. De regel 

voor de uitleg van servicekosten geldt ook bij 

de geliberaliseerde huurwoningen. Daarentegen 

geldt de 70 procent meerderheid niet voor de 

servicekosten bij de geliberaliseerde huur. 

Okkie sloot naderhand de avond af met de 

mededeling dat een thema-avond over Ser-

vicekosten eind september/oktober zal worden 

gehouden. Deze mededeling werd goed ont-

vangen door de aanwezigen.

Geliberaliseerde huur in 
trek bij huurders 
Haarlemmermeer

Het onderwerp leek in eerste instantie stoffig, maar een 

overvolle zaal bij het VHH-kantoor met 31 belangstellen-

den bracht het tegenovergestelde aan het licht. Boven-

dien was er veel animo bij de huurders en vertegenwoor-

digers van bewonerscommissies over dit onderwerp om 

Henk Stegink van Woonbond bijna het hemd van het lijf 

te vragen. 

Het Platform Particuliere Huurders is sinds kort niet meer 

actief, maar het onderwerp Geliberaliseerde huur trok 

een ruime belangstelling van huurders uit de Haarlem-

mermeer. Henk Stegink (WKA- Woonbond Kennis en 

Advies) bracht het onderwerp op een laagdrempelige 

manier. Bij een inventarisatieronde op de avond bleken er 

huurders van Ymere, Vesteda, Amvest, maar ook Vestia 

aanwezig te zijn.

Hij begon dat Ymere en andere particuliere verhuurders 

steeds meer woningen liberaliseren. Stegink gaf aan dat 

het soms lijkt dat je als huurder met een huur boven de 

liberalisatiegrens vogelvrij bent, wildwest taferelen op 

het gebied van huur op je af kunnen komen en minder 

uitgebreide huurprijsbeschermingsmaatregelen hebt dan 

de reguliere huurder. Het is dan ook zaak om afspraken 

te maken met je verhuurder, zeker voor wat betreft de 

huurverhoging. 

Stegink haalde een stukje historie over de liberalisatie-

grens aan, die vanaf 1989 gold bij een huur boven de 

750 gulden per maand voor iedere nieuwe bewoner 

van een nieuwe woning. Die maatregel werd in 1994 

omgezet voor iedere nieuwe bewoner van een huurwo-

ning, zowel nieuw of bestaand. Deze categorie huurders 

kunnen alleen naar de Huurcommissie voor een toetsing 

van de aanvangshuur of als er afspraken zijn gemaakt 

tussen huurder en verhuurder voor advies bij een klacht 

of geschil. Dit leidde tot een regen van vragen over het 
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Het WoningWaarderingsstelsel (WWS) is in 1979 voor 

het eerst bekend geworden als HuurPrijsBenadering en 

gold voor het vaststellen van de maximale huur voor 

een huurwoning. Sinds 2003 is het onderwerp in het 

Burgerlijk Wetboek, maar Henk Stegink (WKA- Woon-

bond Kennis en Advies) gaf in ruim twee uur vol-

doende informatie over het stelsel dat voldoende zegt 

over het woonklimaat van de woning, maar eind van 

2015 gewijzigd wordt. Daarbij behandelde hij ook 

een aantal stellingen over het WWS.

Zo is het WoningWaarderingsstelsel een objec-

tieve manier om de kwaliteit van een woning 

te meten, maar zegt niets over de staat van de 

onderhoud van de woning. Als een huurder in 

de woning zelf aangebrachte verbeteringen 

(ZAV) realiseert, zal hij geen extra huur betalen. 

Echter, de nieuwe huurder van de verbeterde 

woning gaat wel meer huur betalen. Dit komt 

omdat men meer huur moet betalen als de 

woning meer punten, volgens het WWS, bezit. 

Stegink gaf daarbij aan dat sommige verhuur-

ders voor “ZAV’s” deels een redelijke financiële 

vergoeding geeft. 

De WOZ (Waardering Onroerende Zaken) 

-waarde is een goede manier om de populariteit 

van een woning vast te stellen, maar dat komt 

volgens Stegink door de schaarste, die voor een 

langere wachttijd zorgt, gewildheid en de kwa-

liteit van de woning. De WOZ-waarde zal met 

ingang van 1 oktober 2015 van invloed zijn op 

het WWS.

De puntentelling voor het WWS is nu geba-

seerd op veertien zaken. Zoals de oppervlakte 

van de vertrekken, zoals woonkamer, keuken, 

slaapkamers en badkamer / doucheruimte, 

maar ook de oppervlakte van de overige ruim-

ten zoals bijkeukens, bergingen, zolders, kelders, 

schuren en garages. De verwarming van de 

vertrekken levert ook extra punten op en bracht Stegink 

op het onderwerp energieprestatie van de woning, waar 

drie varianten gelden zoals het energielabel, dat tien 

jaar geldig is, de energie-index en het bouwjaar van de 

woning. De lengte van het aanrecht in de keuken en 

de inrichting van het sanitair leveren ook een deel van 

het puntentotaal op. Daarnaast doen de woonvoorzie-

ningen en privé-buitenruimten  een duit in het zakje 

van de punten. De woonvorm, waar het type woning 

onder wordt verstaan en de woonomgeving leveren een 

aanzienlijk deel aan het puntentotaal op. Serviceflatwo-

ningen, de Donner punten voor een schaarste gebied 

( waar ook de gemeente Haarlemmermeer en de regio 

onder vallen) en een beschermd monument leveren een 

aanzienlijk deel van het puntentotaal. Aan de hand van 

het puntentotaal van de woning wordt de maximale 

toegestane huurprijs bepaald.

Stegink gaf aan dat met ingang van een aantal zaken 

voor de puntentelling zal vervallen. Dit zijn woonvorm, 

woonomgeving, hinderlijke situaties en de Donner-

punten. Daar komt de WOZ-waarde voor in de plaats. 

Hij gaf aan dat landelijk gezien het aantal punten voor 

en na 1 oktober vrijwel gelijk zijn, maar dat de maxi-

maal toegestane huurprijs met 3,8 procent verlaagd zal 

worden. Na twee en half uur puntenstelsel waren de 

aanwezigen volledig bijgepraat door Stegink over de 

ontwikkelingen op het gebied van het WoningWaarde-

ringsstelsel. Alle detailinformatie over het WWS zijn te 

vinden in de Huurwijzer no. 1, 2015.

Puntenstelsel gaat op de schop
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maandag 8 juni 2015 

Inwoners van de stadsregio Amsterdam die hun woon-

duur willen laten omzetten in inschrijfduur bij Woning-

Net, krijgen hier nog tot 31 december 2015 de tijd 

voor. De Stadsregio en de woningcorporaties hebben 

afgesproken dat WoningNet tot eind dit jaar woonduur 

omzet naar inschrijfduur. 

De deadline was 1 juli. Door de vernieuwde wet- en 

regelgeving (Huisvestingswet) vervalt namelijk per 1 

juli 2015 woonduur als mogelijkheid om kans te maken 

op een sociale huurwoning. Omdat er een overgangs-

regeling is, kunnen inwoners van de Stadsregio opge-

bouwde woonduur tijdelijk laten tellen als inschrijfduur 

bij WoningNet. Inschrijven bij WoningNet is hiervoor 

noodzakelijk.

Het aantal inschrijvingen bij WoningNet is hierdoor 

de afgelopen maanden sterk toegenomen, net als de 

hoeveelheid vragen via de telefoon en e-mail. Hoewel 

WoningNet de capaciteit van haar klantenserviceaf-

deling fors heeft uitgebreid, staan mensen lang in de 

wacht of krijgen zelfs geen contact. Om klanten tege-

moet te komen zal WoningNet ook in het tweede half 

jaar van 2015 woonduur omzetten naar inschrijfduur.

De extra omzetting sluit aan op een aangenomen 

motie van de Regioraad van de Stadsregio Amster-

dam. Zij gaven opdracht de termijn te verlengen 

naar 31 december van dit jaar. Mensen die zich 

willen inschrijven krijgen hier dus nog zes maanden 

extra de tijd voor. Dit is onder andere gunstig voor 

inwoners die nu een koophuis hebben en seni-

oren die kleiner willen gaan wonen en mogelijk 

in de toekomst gebruik moeten maken van het 

woningaanbod dat corporaties publiceren via 

WoningNet.

Meer informatie over de regeling vindt u op 

www.woningnetregioamsterdam.nl

Bron: Ymere

Woonduur omzetten in inschrijfduur bij WoningNet 
verlengd tot 31 december

Hoofddorp – Martijn van der Linden is sinds vijf jaar 

bij de gemeente Haarlemmermeer als beleidsadviseur 

werkzaam op het gebied van wonen.  Hij geeft meteen 

aan dat er een nauwe samenwerking van de gemeente 

is met zowel  VHH als met Ymere. Daarmee refereert 

hij naar vroegere tijden, waarbij vanuit het raadhuis 

een ambtelijk advies over het woonbeleid werd vorm-

gegeven en daarna bij de inwoners neergelegd. Sinds 

een aantal jaren maakt Van der Linden  gebruik van 

de kennis in het netwerk op het gebied van wonen in 

de poldergemeente. Daarbij maakt hij  gebruik van het 

overleg tussen de gemeente, Ymere en VHH, dat ook 

tripartite wordt genoemd. ‘Het is dan zaak om de stand-

punten van zowel  VHH als Ymere te kennen’, vertelt 

hij,’ om dit eventueel te gebruiken bij het opstellen van 

nieuw beleid op het gebied van wonen’. 

De informatie en standpunten, die uit de gesprek-

ken van de gemeente Haarlemmermeer met de VHH 

en Ymere naar voren komen,worden gebruikt voor de 

ambtelijke adviezen die dienen voor het woonbeleid in 

de gemeente Haarlemmermeer. 

Soms stevig onderhandelen, maar ook 
vanzelfsprekend samenwerken met partners
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Wijziging openingstijden kantoor VHH 
Vanaf 1 september 2015 zal de deur van het VHH kantoor, aan de Wormerstraat 29 in Hoofddorp, op 

maandag, dinsdag, woensdag van 9.30 tot 11.30 uur open staan voor huurders en andere Haarlemmer-

meerders voor hun huurvraagstukken. De VHH is telefonisch bereikbaar onder nummer 023-5626276 en  

24 uur per dag en zeven dagen per week via de website www.vhh2000.nl of via een email naar  

info@vhh2000.nl

VHH kantoor sluit tijdens zomervakantie
Het kantoor van de huurdersbelangenvereniging VHH zal tijdens de zomervakantie gesloten zijn. 

Vanaf 1 juli tot en met 31 augustus 2015 zijn de deuren van het VHH kantoor, aan de Wormerstraat 29 in 

Hoofddorp, gesloten. De VHH blijft telefonisch bereikbaar onder nummer 023-5626276 en 24 uur per dag 

en zeven dagen per week via de website www.vhh2000.nl of via een email naar info@vhh2000.nl.

Dit wordt door wethouder Tom Horn in het college van 

Burgemeester en Wethouders vastgesteld en naderhand 

met de gemeenteraad, die kaderstellend en controlerend 

is, besproken.

Een speerpunt in het woonbeleid is het verlenen van 

zorg dichtbij de woningen in de buurt. De woonzorg in 

de buurt kan in de grotere plaatsen vanuit een zorgcen-

trum geschieden. Dat zal in de kleinere kernen anders 

zijn, omdat daar meer sociale cohesie is en de inwoners 

veel, maar zeker niet alle zorg onderling 

regelen. 

Een ander aandachtspunt is de verdeling van sociale 

huurwoningen in de gemeente Haarlemmermeer. ‘Er 

zijn 13000 à 14000 sociale huurwoningen in deze 

gemeente’, vertelt Van der Linden,’ maar er is weinig 

aanbod via Woningnet’. Er reageren soms honderden 

woningzoekenden op één woning en veel Haarlem-

mermeerse woningzoekenden zijn lang op zoek. Vooral 

voor goedkopere woningen is het echt dringen en soms 

schrijnend. Dat is een zorg van iedereen en we dragen 

allemaal een steentje bij: de VHH zorgde er onlangs 

voor dat de huurstijging beperkt blijft en de gemeente 

wil meer woningaanbod en wij verwachten dat Ymere 

zich in blijft spannen, want er is werk aan de winkel. 

Het aanbod huurwoningen wordt bovendien aangetast 

door onder andere verkoop of geliberaliseerde huur en 

ook door het verlenen van woonruimte aan vergun-

ninghouders (asielzoekers met een verblijfsvergunning) 

die vanuit het Rijk voorrang krijgen. De gemeente 

Haarlemmermeer ziet daarom meer in passend verhuren 

van woningen, waarbij scheefhuren wordt tegengegaan 

en doorstromen van huurders van grote eengezinswo-

ningen naar betere kleinere seniorenwoningen wordt 

gestimuleerd door het toepassen van een maximum van 

de huur op de liberalisatiegrens. 

In de huidige tijd van krapte op de woningmarkt moeten 

de drie partners ( gemeente Haarlemmermeer, Ymere en 

VHH) met elkaar zorgdragen voor een sociaal woon-

beleid. ‘We willen allemaal het beste voor onze polder: 

betaalbaar en prettig wonen voor iedereen. Maar het 

maken van prestatieafspraken hierover is nog niet mak-

kelijk. Dat is soms stevig onderhandelen met Ymere’, 

besluit Van der Linden,’ die je naderhand nodig hebt 

voor de samenwerking op het gebied van wonen in deze 

gemeente’.
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vrijdag 19 juni 2015 

 Vrijdag 19 juni komen de eerste bewoners van Tudor-

park bij elkaar voor een feestelijke barbecue. Nu ook 

het eerste appartementencomplex klaar en bewoond is, 

toasten opdrachtgever Ymere, bouwer Dura Vermeer 

en de gemeente Haarlemmermeer met bewoners op 

dit eerste resultaat. In ruim een jaar realiseerde Dura 

Vermeer hier 44 koopwoningen en een complex met 37 

sociale huurappartementen voor Ymere. Al 13 particulie-

ren kochten een kavel en bouwen hun eigen Tudorhuis.

Wie bij de Toolenburger Plas richting het oosten kijkt, 

ziet boven de busbaan het silhouet van de nieuwe wijk, 

met de typische puntdaken en sierlijke schoorstenen. 

De wijk in aanbouw trekt al veel nieuwsgierige bezoe-

kers. Zelfs landelijke media tonen interesse vanwege de 

bijzondere architectuur. De eerste huurders kregen aan 

prachtige locatie op loopafstand van de Toolenburger 

Plas en op de bovenste verdiepingen, zelfs met zicht op 

de plas. Evenals de vrijstaande woningen en de een-

gezinswoningen is ook het huurcomplex in Tudorstijl 

gebouwd.

Volgens Thom Horn wethouder van Haarlemmermeer, 

is dit geen 13-in-een- dozijn- wijk. “Vooral mensen die 

hier een woning kopen, doen dat omdat de stijl hen 

aanspreekt. Ik verwacht dat die gezamenlijke voorkeur 

de sociale cohesie in de wijk ten goede komt.”

Vorstelijke straatnamen

De gemeente koos ervoor om de straten in Tudor-

park geheel in stijl te vernoemen naar vorsten 

en vorstinnen uit de Tudor-dynastie. De Tudors 

bekleedden het koningschap van Engeland en 

Wales van 1485 tot 1603. De nieuwe Catharina 

van Aragonlaan en Anna Boleynlaan verwijzen 

naar de eerste en de tweede vrouw van Hendrik 

VIII, Koning van Engeland. Het eerste apparte-

mentencomplex van Ymere kreeg dan ook de 

naam De Vorstin.

Betaalbare eengezinswoningen 
Ymere gaat dit jaar met Dura Vermeer nog 

ongeveer zeventig woningen bouwen die nu 

in verkoop zijn. De komende jaren zullen nog 

verschillende projecten in Tudorpark ontwikkeld 

worden. Zo wordt het een gemengde wijk met 

een divers aanbod van huur- en koopwoningen.

Op zaterdag 27 juni start de verkoop van een-

gezinswoningen met een prijs vanaf € 245.000. 

De eengezinswoningen worden in kleine 

blokken gebouwd alsof ze samen één landhuis 

vormen en verschillen van gevel. De verkoop 

begint in het Tudorhouse aan de Bennebroe-

kerweg tussen 12 en 15 uur. 

Bron: Ymere

Feestelijk onthaal voor eerste bewoners Tudorpark
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Redactie: 

Theo Vermeij

Cor van Tilborgh

Ab de Groot 

Agnes Alkemade

Adres: 
Wormerstraat 29

2131 AX Hoofddorp

Tel.: 023 - 5626276

Fax: 023 - 5626326

Email: info@vhh2000.nl

Website: www.vhh2000.nl

Drukwerk en vormgeving: Paswerk, Cruquius

Bestuur

Het werkgebied Haarlemmermeer is onderverdeeld in 6 gebieden: Gebied 1 t/m 6. 

De gebiedsbestuursleden houden contact met de bewonerscommissies binnen hun gebied.

De bestuursleden hebben ieder een specialisatie waarin zij autonoom werken. Dit binnen het kader van uitgezet 

beleid. Bestuursleden presenteren tijdens de algemene bestuursvergaderingen de voortgang via schriftelijke rappor-

tage aan het bestuur.

Bestuurslid Specialisatie Functie

Dhr. oKKie van der Vliet Beheer - Beleid en overleg Voorzitter

Mevr. Agnes Alkemade Beleid en overleg - Platform Sociale Huurders (PSH) - 

 Public Relations Secretaris

Dhr. Harry van de Boer Beleid en overleg - Platform Sociale Huurders (PSH) Penningmeester

Dhr. Theo Vermeij Public Relations - Automatisering - Adviseur 2e Penningmeester / Bestuurslid

Dhr. Cor van Tilborgh Gebied 1 - Gebiedsgericht werken / Public Relations Bestuurslid

Mevr. Tineke Vonck Gebied 2 - Gebiedsgericht werken Bestuurslid

Dhr. Chris Sinke Gebied 3 - Gebiedsgericht werken Bestuurslid

Mevr. Linda Schouten Gebied 4 - Gebiedsgericht werken Bestuurslid

Dhr. Aris Verbeek Gebied 5 - Gebiedsgericht werken Vice voorzitter - Bestuurslid

Dhr. Ab de Groot Gebied 6 - Gebiedsgericht werken / Public Relations 2e Secretaris / Bestuurslid

Dhr. Jaap Vroegop Gebied 6 - Gebiedsgericht werken - 

 Platform Senioren (SP)  Bestuurslid

Vacature Werkgroep Beleid SHY

Het bestuur wordt ondersteund door een secretarieel/administratief medewerkster mevr. Jeannette Heemskerk-Boe-

kestein.  


