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Concept Verslag van de vergadering van het SENIORENPLATFORM 

 

Datum: woensdag  06 februari 2019 

Locatie: Vergaderzaal VHH   

Voorzitter: Jaap Vroegop 

Notulist: Lina Zonsveld 

 

Aanwezig:      BC Dokterswijk Oost  J.Dapper 

BC Rondenburg  H Hogeveen en M.Hogeveen-Kaslander 

BC De Kim   R. Gerdes  

BC Amaliahof   P.Biemans en A.Haaima 

BC OLW Abbenes  P.de Jong en mw de Jong 

BC Vliegersplein   W.Hendriks-Leeflang 

BC Floriande centrum  J.Thuijs 

BC Bosstraat   F.v/d Maden 

    

 

Afwezig (mk): BC Houtrijk1   M.Baars en A Hulst 

  BC de Stern   Mw Landstra 

  BC Leeghwaterkwartier  J.Kunz  

 

 

1. Opening en vaststellen agenda 

De voorzitter opent de vergadering om 10.30 uur en heet iedereen van harte welkom. De agenda wordt 

goedgekeurd. 

 

2. Mededelingen. 

Er zijn geen mededelingen  

 

3. Verslag en actielijst van de SP-vergadering van 10-10-2018 

N.a.v. de liftkosten geeft dhr Biemans aan dat hij nog steeds geen terugkoppeling van Ymere heeft 

ontvangen. Dhr Hogeveen geeft aan dat de bewoners BC Rondenburg wel een terugkoppeling hebben 

gehad van Ymere. Hij zal deze doorsturen naar het secretariaat VHH. 

 

4. Presentatie “Woonfraude” door de heer Harm ten Zijthoff van Ymere 
Dhr ten Zijthoff maakt zijn excuses voor het feit dat hij zich de vorige keer ziek heeft moeten melden. 

Hij geeft een presentatie en daarna kunnen er eventueel vragen gesteld worden. 

Vraag wat is onderhuur: Onderhuur is als de woning verhuurd wordt en de officiële  huurder niet in 

het huis woont. 

Vraag: Er worden veel huurwoningen verkocht waarom is dat? Er worden minder woningen verkocht 

dan voorheen. Dit gebeurt om het een gemengde wijk te laten worden. Sociale huur en koopwoningen 

door elkaar. 

Vraag: Er was in een 50 Plus complex een woning toegewezen aan een gezin. Als het expliciet een 

50plus complex is mag het niet. 

Het gebeurt soms wel als Ymere de woning niet verhuurd krijgt. 

Vraag: Wat doet Ymere met de Privacy? De Privacy wordt bij Ymere zeker gerespecteerd. 

 

5. Rondvraag 
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Dhr Biemans heeft een vraag over de presentatie zonnepanelen volgende week bij de PSH. Die wordt 

gepresenteerd door dhr. van Leeuwen van de Woonbond. Dit is volgens dhr. Biemans een te algemeen 

verhaal.  

 

 
6. Sluiting 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 12:00 uur, na dankzegging aan de 

aanwezigen. 

 

De datum voor de volgende SP vergadering is 8 mei 2019. 

 

SP Actielijst 

 
Nr. Datum Actie Actienemer Termijn 

1 22 10 14 Wat gaat Ymere doen aan het opladen voor 

elektrische fietsen. Voor Ymere is dit nog een 

open vraag. Zij weten nog niet hoe hiermee 

om te gaan. Actie: Tripartite overleg 

(overleg tussen gemeente, VHH en Ymere). 

VHH 2019 

2 02 11 16 Dhr. Van Kesteren vraagt hoe het zit met de 

belabeling van 55+ woningen?  

VHH Afgerond 

3 14 02 18 Laadpalen voor elektrische auto’s hoe is dat 

geregeld? Als de parkeerplaatsen aan de 

openbare weg liggen is dit voor de gemeente. 

Als het op het terrein van Ymere is? 

 

  

     

 
 
 

Eventuele thema’s voor een platformvergadering  
27 02 13 Overlegwet huurder/verhuurder 

 

22 10 14 Scootmobiel ruimte met Ymere en gemeente Wmo 

 
 

Vergaderdata 2019 

8 mei 2019 

9 oktober 2019 

        

 

                                        


