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Respondenten 

 We hebben 112 reacties gekregen. Op 5.459 adressen is dat 2%. Klinkt niet veel, maar wordt in 
enquête land als heel behoorlijk bestempeld.  

 33% is digitaal ingevuld. Dit is niet duidelijk beter of slechter dan als we een DAP-peiling doen. Iets 
meer leden dan niet-leden hebben de lijst digitaal ingevuld (57% leden, 43% niet leden).   

 

 De noordelijke wijken (Vathorst, Hoogland, Nieuwland, Schothorst) zijn ondervertegenwoordigd 

 De zuidelijke wijken (De Berg Zuid(Leusderkwartier), Stadskern, Soesterkwartier) zijn 
oververtegenwoordigd.  

 

 82% is ouder dan 50 jaar.  

 65,8% woont alleen 

 Bewoners van seniorenwoningen zijn oververtegenwoordigd.  
 
Over Hestia 
Slechts 1% zegt dat het ze niet interesseert wat Hestia doet. De rest zegt het al (precies of in grote 
lijnen) te weten of geïnteresseerd te zijn.  
 
Dit past bij het beeld dat leden oververtegenwoordigd zijn (65%). Van degene die geen lid zijn, wil ruim 
27% dat wel worden.  
 
Eenmalig inschrijfgeld van € 9 vindt men in overgrote meerderheid prima of niet duur.  
5,4% vindt het te duur en wil € 0 tot maximaal € 5 betalen.  
 
18,9% heeft Hestia ooit ingeschakeld. Dit is een oververtegenwoordiging (Hestia heeft geen 18% van de 
huurders persoonlijk bijgestaan).  
 
Van degene die Hestia nooit hebben ingeschakeld weet 22%  niet waarvoor ze Hestia in kunnen 
schakelen en hoe ze ons kunnen bereiken (9,7% van de leden, 45% van de niet-leden). 10% denkt dat 
Hestia niets voor ze kan betekenen.  
 
Samenvattend over de respondenten  

 Veel ouderen en alleen wonenden hebben gereageerd.  

 Veel bewoners van seniorenwoningen hebben gereageerd. 

 Veel bewoners van zuidelijke wijken van Amersfoort hebben gereageerd.  

 Leden en mensen die al eens eerder Hestia hebben ingeschakeld hebben gereageerd.  
 
De leden weten wat Hestia doet, niet leden willen het wel weten en/of lid worden.  
  



 

Informatievoorziening  
Hestia Magazine is het meest bekende bron van informatie, gevolgd door de website/ email/ spreekuur 
in min of meer gelijke mate. 
Opmerkelijk genoeg zegt 33% van de digitale respondenten de website niet te kennen.  
Veel respondenten hebben aangegeven geen internet te hebben.  
 
19,4% van de leden wil vaker wat van Hestia horen, 40% van de niet-leden willen vaker iets horen.  
 
De onderwerpen waarover mensen meer willen weten zijn:  
Huurprijzen/ huurverhoging 73.4% 80 
Onderhoud en renovatie 56.9% 62 
Dienstverlening van Portaal 43.1% 47 
Verbeteren van de woonomgeving 37.6% 41 
Aanpak overlast 36.7% 40 
Servicekosten 33.0% 36 
Woningaanpassing (ouderen, minder validen) 32.1% 35 
Energiebesparing 28.4% 31 
Zelf klussen aan de woning 22.9% 25 
Woningtoewijzing 17.4% 19 
Verkoop van huurwoningen 16.5% 18 
Huuropzegging/ oplevering van de woning 16.5% 18 
Gemengde huur en koop complexen 9.2% 10 
Overig 6.4% 7 

 
Het soort informatie dat de mensen willen is:  
Standpunten van Hestia en overleg met 
Portaal 64.4% 67 
Beleid van Portaal 54.8% 57 
Mijn rechten en plichten als huurder 51.0% 53 
Mogelijkheden voor zeggenschap als huurder 37.5% 39 
Landelijk nieuws en ontwikkelingen 22.1% 23 
Overig 1.9% 2 

 
Samenvatting over de informatievoorziening 

 Hestia Magazine is ruim bekend maar bevat blijkbaar onvoldoende info over wat mensen van ons 
kunnen verwachten (rondom klachtenbemiddeling) en hoe ze ons daarvoor kunnen bereiken.  

 Bijna 30% van de mensen wil vaker iets van ons horen.  

 Van de lid-respondenten wil 20% vaker iets horen. Het zijn dus vooral de geïnteresseerde niet-leden 
die vaker wat willen horen.  

 Mensen willen over veel onderwerpen meer weten, vooral over huurprijzen, onderhoud en renovatie, 
aanpak van overlast en verbetering van de woonomgeving. (Opvallend) hoog staat ook de behoefte 
aan informatie over de dienstverlening van Portaal.  



 

 Mensen willen vooral weten wat de standpunten van Hestia zijn, het beleid van Portaal en welke 

rechten en plichten de huurder heeft .    

 

Participatie 
45% weet niet dat de uitkomsten van DAP invloed hebben op de adviezen van Hestia.  
28% wil aan DAP deelnemen (een deel hiervan is al als DAP deelnemer bekend) 
 
20% (15,3% van de leden, 22,5% van de niet-leden) geeft aan beleidsnotities/ stukken van Portaal mee 
te willen lezen/ van reacties te voorzien/ met het bestuur meedenken en praten bij adviestrajecten. Een 
aantal heeft geen NAW of e-mail  info ingevuld. Dit geeft effectief 17 respondenten met een e-mailadres 
waar Hestia een beroep op kan doen.  
 
23% zegt op een of ander manier actief te zijn als huurder.  
 
Als redenen om niet actief te zijn geeft  
36% aan dat er niets in de buurt wordt georganiseerd (deze zouden dan evt willen deelnemen) 
23% dat ze geen andere actieve bewoners kennen (deze zouden evt zelf wat willen organiseren) 
43% geeft 'overige redenen' op ( uit de toelichtingen blijkt dat dit vooral ziekte en/of ouderdom is) 
 
 


