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voorwoord
Het gaat niet goed met de sociale huurwoningen in 

Amersfoort. Door sloop/ nieuwbouw en huurverhogingen 

is het aantal in korte tijd met bijna 1.000 teruggelopen. 

Het aantal huurders met betalingsproblemen neemt 

zienderogen toe. Het huurbeleid van Portaal wordt 

steeds meer marktgericht, met als gevolg dat de huren 

bij nieuwe verhuringen veel hoger zijn.  

inhoudsopgave
 

 3  Adviesdossier: Zelf Aanbrengen van Veranderingen

 4/5  Adviesdossier: Huurverhoging

 6 t/m 10  Verenigingsnieuws

 12  Workshop servicekosten

 14/15  Aan de slag! Je hebt invloed

 

Hestia wil werken aan een kentering van deze ontwikkelingen. Samen met  

de VHB, de huurdersvereniging van de Alliantie, willen we de nieuwe 

gemeenteraad vragen ervoor zorg te dragen dat het bouwen en verhuren  

van sociale huurwoningen een topprioriteit wordt in Amersfoort.

Een eerste stap is dat in de Prestatieafspraken die de wooncorporaties en 

de gemeente Amersfoort willen ondertekenen tot uiting komt dat sociale 

huurwoningen de belangrijkste peiler is van deze afspraken.

Ook is het noodzakelijk dat voor de doorstroming van senioren goede  

regelingen moeten komen. Bijvoorbeeld in de vorm van een premie bij  

het verlaten van een grote gezinswoning of een financiële vergoeding  

als de nieuwe woning een veel hoger huur heeft dan de oude woning.

Tenslotte

Hestia is 2014 goed begonnen met het werken voor alle huurders in Amersfoort. 

Iedereen krijgt dit Magazine waarin de servicekosten van meerdere kanten  

worden belicht. De nieuwe statuten zijn in de algemene ledenvergadering 

aangenomen. We hopen je binnenkort meer te kunnen melden over de resultaten 

om sociale huurwoningen hoger op de agenda van de gemeenteraad te krijgen.

Wijnand Akerboom, voorzitter a.i. 

   

Wijnand Akerboom, voorzitter a.i.

MOMENTEEL WERKT HESTIA  
AAN ADVIEZEN OVER:
 Prestatieafspraken

 Instaptarief onderhoudsabonnement

 Huishoudelijk reglement in complexen 

   die deels zijn verkocht

  De bescherming van huurders bij  

    renovaties in bewoonde staat



3HESTIA MAGAZINE - MEI 2014

Op 1 april is het nieuwe beleid ingegaan 

voor het Zelf Aanbrengen van Veranderingen 

(ZAV) in de woning. Het gaat om aard- en 

nagelvaste toevoegingen aan de woning zoals 

het uitbreken van een muur, verbetering van 

sanitair of keuken of een dakraam plaatsen.  
 

 De belangrijkste spelregels zijn: 

 Je moet vóóraf schriftelijke toestemming vragen aan  

 Portaal. Afspraken worden schriftelijk vastgelegd. 

 Een ZAV moet bijvoorbeeld voldoen aan bepaalde   

 technische en veiligheidseisen. 

 Voor een aantal ZAV’s wordt (achteraf) een vergoeding  

 uitgekeerd als je verhuist.

 Je bent zelf verantwoordelijk voor het onderhoud 

 van de ZAV.

 Bij vertrek uit de woning moet de ZAV in goede staat zijn  

 en voldoen aan de vooraf vastgelegde voorwaarden.

 Als de ZAV niet mag blijven zitten, bijvoorbeeld omdat  

 geen toestemming is verleend of de ZAV niet voldoet  

 aan de eisen, kan je de nieuwe huurder vragen de  

 ZAV over te nemen. Als die dat niet wil, moet je de ZAV  

 ongedaan maken.

Opgelet: Nieuwe regels voor zelf klussen in huis 

ADVIESDOSSIER ZAV

Zelf Aanbrengen 
  van Veranderingen

 Heb je een ‘oude’ ZAV waarvoor je geen 

toestemming hebt of die nog niet is uitgevoerd? 

Heb je een ZAV die is uitgevoerd vóór 1 april 2014?  

Dan gelden de afspraken die je destijds hebt gemaakt 

en die per brief zijn vastgelegd. Dit geldt ook voor 

aanvragen die zijn goedgekeurd, maar nog niet zijn 

uitgevoerd. Aanvragen waarvoor Portaal meer dan  

een half jaar geleden toestemming heeft gegeven,  

maar die nog niet zijn uitgevoerd, vallen onder het 

nieuwe beleid en moet je opnieuw aanvragen! 

  

 Twijfel je of een al aangebrachte ZAV is goed-

gekeurd? Tot 1 april 2015 kan je niet geregistreerde 

ZAV’s laten inspecteren en alsnog afspraken maken  

over eventuele overname bij een verhuizing. 

 Voor meer informatie kan je terecht op de 

website van Portaal. Per ZAV kan je zien welke  

technische eisen worden gesteld en of je bij vertrek 

een vergoeding krijgt. Je kan daar ook een formulier 

downloaden om toestemming te vragen voor een ZAV.

www.portaal.nl > Eemland > Over onderhoud >  

Zelf klussen in de woning.
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In 2013 heeft Portaal de brief waarin de huurverhoging 

per 1 juli 2013 werd aangekondigd naar de huurders 

gestuurd zonder daarbij het advies van de huurders-

belangenverenigingen (HBV’s) af te wachten. 

Wettelijk gezien had Portaal moeten wachten op de  

adviezen over deze huurverhoging. Hestia heeft daarom  

bij de Huurcommissie in Den Haag een zaak  

aangespannen samen met andere HBV’s. 

 Huurverhoging 1 juli 2014

Hestia heeft van Portaal een adviesaanvraag 

ontvangen over de jaarlijkse huurverhoging per 1 juli 

2014. Deze huurverhoging is volgens Portaal nodig 

om de verhuurdersheffing, die door de overheid is 

opgelegd, te kunnen betalen.

 

 Hestia in het gelijk gesteld

Hestia heeft gevraagd de huurverhoging te laten 

ingaan op 1 augustus 2013. Ofschoon Hestia in het 

gelijk werd gesteld, wilde Portaal de huurverhoging 

over juli 2013 niet terugbetalen. Pas na een 

uitspraak van het Gerechtshof in Den Bosch in 

een vergelijkbare zaak is Portaal nu bereid de 

huurverhoging over de maand juli 2013 gedeeltelijk 

terug te betalen. 

 Komend najaar ontvangen de huurders 1,5% 

terug van de huurverhoging van juli 2013. 

Het is weliswaar geen hoog bedrag, maar 

belangrijker is dat door de vasthoudendheid 

van Hestia en de andere HBV’s Portaal moest 

terugkomen op de eerdere beslissing om  

helemaal niets terug te betalen. 

ADVIESDOSSIER

In het advies heeft Hestia onder  

andere de volgende punten tegen  

deze huurverhoging aangevoerd:

 Hestia vindt het automatisme waarmee 

de huur jaarlijks wordt verhoogd niet 

vanzelfsprekend. Inkomens van huurders 

blijven vaak hetzelfde en stijgen zeker niet met 

de percentages waarmee deze huurverhoging 

wordt doorgevoerd. 

Huurverhoging
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 Hestia vindt het automatisme waarmee 

de huur jaarlijks wordt verhoogd niet 

vanzelfsprekend.  

Inkomens van huurders blijven vaak hetzelfde en 

stijgen zeker niet met de percentages waarmee 

deze huurverhoging wordt doorgevoerd. 

 Ook heeft Hestia gevraagd om huurders 

die onder de armoedegrens leven geen 

huurverhoging te geven.

 Hestia roept op om een Woonlastenfonds op 

te richten, het liefst onder de vlag van de 

gemeente Amersfoort.

 Hestia vindt het heel belangrijk dat in de 

brief die de huurders ontvangen van Portaal 

duidelijk wordt vermeld op welke manier je  

in beroep kunt gaan tegen de huurverhoging. 

Bijv. op grond van inkomensdaling, bezwaar in 

het geval van chronisch zieken of gehandicapten 

of vanwege de vermelde inkomensgegevens.

  In 2014 zijn door Portaal in Amersfoort 

nergens groot onderhoud of renovaties gepland. 

Hestia vindt dat grote huurverhogingen 

zoals nu door Portaal zijn vastgesteld ook  

ten goede moeten komen aan verbetering 

van de woningen in Amersfoort.

 Komt u in de knel door inkomensterugval?

Indien u een sociale huurwoning huurt dan heeft 

u dit jaar te maken met een inkomensafhankelijke 

huurverhoging. Dit betekent dat uw huurverhoging 

wordt bepaald op basis van het belastbaar inkomen 

van u en uw huisgenoten over 2012 zoals die zijn 

verstrekt door de Belastingdienst.

Het kan zijn dat de gegevens van de Belastingdienst 

niet (meer) kloppen. Op de website van Portaal en in 

de brief van de jaarlijkse huurverhoging die u heeft 

ontvangen van Portaal, staat hoe u bezwaar kunt 

maken tegen de huurverhoging.

Heeft u te maken met een inkomensterugval en komt 

u hierdoor in de knel? Klop dan aan bij Portaal. 

 Het resultaat van dit alles

Portaal heeft besloten dat de huurverhoging 

per 1 juli 2014 doorgevoerd wordt. Wel 

willen ze praten over de oprichting van een 

Woonlastenfonds. 

Advieswerk van Hestia Als je meer wilt weten over  het advieswerk van Hestia ,  kijk op de site of neem contact  op voor een afspraak. 
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 We hebben gesproken over: 

 Wat we in 2013 hebben gedaan en wat we in 

2014 willen doen. Dit is besproken aan de hand 

van het jaarverslag en de jaarrekening 2013, het 

activiteitenplan en de begroting 2014.

  Het bestuur. Twee nieuwe bestuursleden zijn 

voorgedragen en door de leden geaccepteerd. 

Twee bestuursleden waren herkiesbaar en zijn 

opnieuw geaccepteerd. Daarnaast hebben de leden 

kennisgemaakt met twee mensen die interesse 

hebben voor het bestuurswerk. 

 De statuten en het huishoudelijk reglement. 

Hestia is in de loop van de tijd veranderd. Zo zijn  

we sinds 2013 nadrukkelijker voor alle huurders  

gaan werken. Er is gesproken en gestemd over  

nieuwe statuten en huishoudelijk reglement.  

Hiervoor waren twee ledenvergaderingen nodig.  

 Jaarverslag en Activiteitenplan

Wat staat er in het jaarverslag? 

Hestia maakt elk jaar een overzicht van haar werk. In 

dit jaarverslag vertellen we wie in het bestuur zit, hoe 

we de leden en huurders bij de vereniging betrekken, 

met wie we hebben gesproken en onderhandeld, 

waarover, en met welk resultaat. In de jaarrekening 

vertellen we wat dat allemaal gekost heeft en of we 

daar genoeg geld voor hebben. 

Wat staat er in het activiteitenplan?

Hestia maakt elk jaar een plan waarin staat wat we 

willen doen om Hestia steeds verder te versterken 

en betekenisvol te maken. In het plan staat hoe we 

de leden en huurders mondiger willen maken en bij 

Hestia betrekken, hoe we de leden beter tot dienst 

kunnen zijn, hoe we met Portaal, gemeente en andere 

organisaties om willen gaan.  

Plannen kosten geld. We schatten de kosten van het 

plan en nemen dit op in de begroting.  

Het volledige jaarverslag en het activiteitenplan  

kan je vinden op onze site www.bvhestia.nl.

 

VERENIGINGSNIEUWS

Algemene Ledenvergadering

In het jaarverslag toetsen we... 

...of we onze plannen hebben 

uitgevoerd.

In de jaarrekening toetsen we... 

...of we de begroting goed hebben 

gemaakt.
 

Op donderdag 17 april 2014 heeft 

het bestuur tijdens de Algemene 

Ledenvergadering met de leden 

gesproken over een aantal actuele 

verenigingszaken. 
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  Basisactiviteiten zijn de dingen die Hestia altijd doet.

1. Bewonerszaken – inzet voor individuele leden en huurders   

 zoals bemiddeling bij klachten van leden, beantwoorden 

 van vragen, informeren en scholen. 

2. Advisering en beleidsbeïnvloeding 

  Speerpunten leggen accenten en kunnen veranderen. 

 We hebben momenteel drie speerpunten: 

1. Participatie 

2. Naamsbekendheid en zichtbaarheid van Hestia

3. Versterken van de structuur van Hestia

  Basisactiviteit: Klachtenbemiddeling

We hebben voor 38 leden bemiddeld bij het 

afwikkelen van klachten door Portaal. Daarnaast 

hebben we van verschillende huurders vragen 

beantwoord. Ook in 2014 kunnen alle huurders bij 

Hestia terecht met vragen. Klachtenbemiddeling  

doet Hestia alleen voor leden. 

  Basisactiviteit: Advisering en   

 beleidsbeïnvloeding

We overleggen regelmatig met Portaal over haar 

plannen. Deze zijn soms regionaal, maar steeds 

vaker gaat het om plannen voor alle regio’s waarin 

Portaal actief is. We stemmen daarom af met de 

belangenverenigingen in die andere regio’s.

In Amersfoort overleggen we ook met de gemeente  

en de belangenvereniging van huurders van  

Alliantie-woningen. 

BASISACTIVITEITEN EN SPEERPUNTEN

Wat hebben we gedaan?
En wat gaan we doen?

In 2013 hebben we bij Portaal advies uitgebracht over 

de huurverhogingen, het huurbeleid, verkoopbeleid, 

energiebeleid en over de huurdersparticipatie in 

complexen die deels zijn verkocht. In Amersfoort 

hebben we de gemeente geadviseerd rondom de 

woonruimteverdeling en het sociaal statuut. 

Op www.bvhestia.nl vind je een  

aantal van deze adviesdossiers. 

Het werk van Hestia is verdeeld in basisactiviteiten en 

speerpunten. Deze komen in zowel het activiteitenplan  

als het jaarverslag terug.  
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Meningen van leden en huurders

Bij adviestrajecten willen we de mening van 

zoveel mogelijk bewoners horen. Dit doen we 

via digitale vragenlijsten, via bijeenkomsten en 

bewonersadviesgroepen. Afhankelijk van het 

onderwerp zijn leden en huurders welkom op 

informatieve bijeenkomsten. Leden kunnen via  

Hestia deelnemen aan cursussen van de Woonbond.

Sinds 2013 kunnen actieve groepen bewoners 

bij Hestia terecht voor financiële en praktische 

ondersteuning bij projecten.  

Ga naar www.bvhestia.nl voor meer informatie.

In 2014 gaan we door met het verzamelen van 

e-mailadressen van leden én huurders. 

We gebruiken deze voor het peilen van meningen,  

het sturen van uitnodigingen en het informeren  

over actuele ontwikkelingen. 

Participatie 
Speerpunt participatie gaat over de manier waarop  

Hestia contact heeft met en de mening hoort van leden  

en huurders. Ook gaat het om de dienstverlening van  

Hestia aan actieve groepen bewoners. 

Makkelijk op de hoogte blijven via je e -mail!
Stuur een mailtje met je naam  
en adres naar: info@bvhestia .nl  

SPEERPUNT 1
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PARTICIPATIEVORMEN

Participatie 

Hestia kan alleen via e -mail 
uitnodigingen sturen om mee 
te doen aan deze activiteiten . 

Laat ons daarom je 
e-mailadres weten!

Stuur een mailtje met je naam  
en adres naar: info@bvhestia .nl  

  Hestia adviseert en praat namens alle huurders

Alle huurders mogen dus meepraten als het gaat om de  

inhoud van adviezen en het bepalen van standpunten. 

Per onderwerp zoeken we naar de meest passende vorm 

hiervoor. Het onderwerp, het tijdpad, uitvoerbaarheid en  

kosten spelen hierbij een rol.

  Alleen leden hebben invloed op de vereniging 

Leden hebben invloed op het activiteitenplan, de begroting, 

het bestuur en de statuten. Controle gebeurt tijdens de 

ledenvergaderingen en via het jaarverslag. 

  Bewonerscommissie avond

Om de onderlinge contacten tussen Hestia en de 

bewonerscommissies en de commissies onderling  

te bevorderen organiseert Hestia informele contact  

avonden. Zo mogelijk wordt tijdens deze avonden  

een actueel advies onderwerp besproken. 

  Ledenavond en bewonersavond

Leden of alle huurders worden uitgenodigd mee  

te praten over een adviesaanvraag. 

Of meepraten aan leden is voorbehouden,  

ligt aan het onderwerp. 

  Digitaal Advies Panel

Alle huurders kunnen deelnemen in het Digitaal  

Advies Panel. Als een onderwerp zich er voor leent,  

wordt hiervan een digitaal vragenlijst opgesteld  

en aan de deelnemers toegestuurd. 

  De bewonersadviesgroep BAG

Deze wordt samengesteld uit huurders die zich aanmelden  

om mee te praten over een specifiek onderwerp. 

Tijdens een of meerdere bijeenkomsten wordt dan een  

complex adviesonderwerp uitgelegd en besproken. 

 

Actuele participatievormen   
         bij Hestia



10 HESTIA MAGAZINE - MEI 2014

In 2013 heeft Hestia haar aandacht voor alle huurders versterkt en  

de voordelen van lidmaatschap beter gedefinieerd. Daarbij is 

lidmaatschap van Hestia in 2013 eenvoudiger en voordeliger geworden.  

De jaarlijkse contributie is vervangen door eenmalig € 9,– inschrijfgeld 

en je blijft lid zolang je in een woning van Portaal blijft. 

Hestia staat niet op zichzelf. Daarom hebben we de afspraken met  

Portaal vernieuwd, de contacten met andere belangenverenigingen  

en met de gemeente versterkt en zoeken we steeds meer contact  

met leden en huurders. 

In 2014 zijn de statuten vernieuwd. Dit jaar willen  

we ook een voorzitter werven en willen we  

opnieuw meer huurders bij Hestia betrekken.  

Versterken van de organisatie

  De Nieuwsbrieven zijn qua inhoud en vormgeving sterk aangepast. 

  Alle bewoners ontvangen voortaan alle publicaties. 

  Ons logo is vernieuwd.

  We communiceren vaker met bewoners waarvan we een e-mailadres hebben.

  De website wordt actief beheerd. 

In 2014 wordt de website vernieuwd. Actuele ontwikkelingen zijn dan makkelijker 

te volgen. Bewoners kunnen dan ook reageren op het nieuws. Via de website 

wordt het mogelijk digitale nieuwsbrieven te maken waarop alle geïnteresseerden 

zich kunnen abonneren. 

SPEERPUNT 2

Versterken naamsbekendheid 
Na de ledenvergadering in 2013 is een aantal veranderingen doorgevoerd.  

Word ook lid!
Hoe meer leden , hoe sterker we  
staan! Alle huurders van Portaal 
hebben voordeel bij een sterke 
bewonersvereniging 

SPEERPUNT 2

SPEERPUNT 3
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ACTIEF IN JE EIGEN BUURT

Eigen buurt

Actief zijn in je eigen buurt kan op 

allerlei manieren. Je kan iets gezelligs 

organiseren, zoals een barbecue of 

spelletjesmiddag, samen de speeltuin 

opknappen of structureel samenwerken 

aan bijvoorbeeld het onderhoud van 

groen of stoep. 

Heb je zelf een idee, maar  stokt het bij de uitvoering?
Neem contact op met Hestia via  
info@bvhestia .nl. Vertel wat je  
bedacht hebt, wat je al gedaan hebt  en waar je hulp bij nodig hebt.  
Vergeet niet je naam, adres en 
telefoonnummer te geven .  
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Besparen op Servicekosten
Op 11 december 2013 hield Hestia een workshop over Servicekosten. 

Vooral voor huurders in appartementencomplexen is dit een 

belangrijk onderwerp. Servicekosten, voor bijvoorbeeld de schoonmaak 

van het trappenhuis, de huismeester, het groenonderhoud en de 

stads- en blokverwarming, zijn vaak een grote kostenpost. Bovendien 

zijn de afrekeningen complex en ontstaat regelmatig onenigheid 

tussen bewoners en Portaal hierover. Ook kan bespaard worden op 

servicekosten. Zeker in deze tijd van hoge woonlasten is dat een 

interessant punt.

De workshop ging in op vragen als: Wat zijn de 

wettelijke bepalingen, hoe krijg je grip op de 

servicekosten, hoe kun je besparen, en hoe zit de 

nieuwe Warmtewet in elkaar? Een verslag van de 

workshop, met antwoord op deze vragen staat op  

de website van Hestia.  

  Bij het bekijken van de afrekening 

servicekosten zijn de volgende punten  

belangrijk om op te letten:

  

 Naar aanleiding van de jaarlijkse afrekening mag 

Portaal het voorschotbedrag voor een servicekosten-

post met maximaal 100 % verhogen.

  Portaal mag een voorschotbedrag tussentijds alléén 

verhogen als daarvoor toestemming is verkregen van 

minimaal 70 % van de huurders in het complex.

  Huurders mogen tussentijds een verzoek 

indienen voor het verhogen of verlagen van het 

voorschotbedrag van de stookkosten. 

  Oproep: Ben jij als bewonersgroep 

ontevreden over het overleg met Portaal 

over de (afrekening van de) servicekosten? 

Portaal is bereid in overleg te gaan als je 

concrete voorbeelden hebt. Wil je bezuinigen op 

servicekosten, bijvoorbeeld door lichtsensoren  

te laten aanbrengen, diensten in eigen beheer  

uit te voeren of contracten anders vorm te geven? 

Ook daarover wil Portaal in overleg. Je kunt dit ook 

via Hestia aankaarten. Wij helpen je dan verder.

WORKSHOP

Betrokken huurders en  

bestuurders van Hestia denken  

mee tijdens de workshop  

‘Besparen op Servicekosten’.
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AAN DE SLAG!

Eigen buurt
Opruimdag DE LINIE 
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Samen aan de slag 

tegen zwerfvuil 
  Locatie  De Kruiskamp is een van de oudere wijken 

in Amersfoort en ontwikkeld vanaf de jaren 20 van 

de vorige eeuw. Het aantal inwoners bedraagt ruim 

5.000 van allerlei etnische achtergronden. De naam 

Kruiskamp wordt voor het eerst vermeld in 1469(!) als 

Cruijscamp, waarbij het begrip camp verwijst naar 

een stuk omheind weidegebied. De straten in de wijk 

zijn genoemd naar ontdekkingsreizigers, zeevaarders 

en vlootvoogden en in het oudere gedeelte naar 

Amersfoortse burgemeesters. De wijk gold als sociaal 

zwak, en werd daarom in 2007 als aandachtswijk 

aangewezen. Voornamelijk op eigen kracht is de wijk 

in 2010 alweer als eerste afgevoerd van de lijst.  

 

  Probleem zwerfvuil  Een van de buurten in 

Kruiskamp is ‘DE LINIE’. De woningen daar zijn van 

Portaal. Op jaarbasis besteed Portaal maar liefst  

€ 19.000 aan het verwijderen van grofhuisvuil, 

graffiti, weggegooide voorwerpen etc. in ‘DE LINIE’

Hier wordt door de bewoners niet voor betaald. 

Portaal moet inmiddels flink bezuinigen op haar 

budget leefomgeving en is daarom samen met de 

bewoners in ‘DE LINIE’ aan een project begonnen  

om de kosten te vermijden én de omgeving schoon  

te houden. 

AAN DE SLAG! JE HEBT INVLOED OP DE EIGEN WOONOMGEVING

 Opzet proefproject  Uit regulier overleg van 

bewonerscommissie ‘DE LINIE’ en Portaal en na overleg 

met alle betrokkenen in de wijk is besloten het roer 

drastisch om te gooien: Portaal schroeft het groen 

onderhoud terug en ruimt minder op. Zij laat het meer 

aan bewoners over, met als doel dat bewoners elkaar 

gaan aanspreken over het zwerfafval. Dit gaat de 

bewonerscommissie ‘DE LINIE’ na een jaar evalueren 

met Portaal.   

 Stand van zaken  

Het probleem heeft twee aspecten:

1 – De nonchalance waarmee met afval 

       wordt omgegaan 

Zoals een manshoge koelkast die in een doodlopend 

pad ‘zomaar’ is achtergelaten. Na verwijdering via 

Portaal stond er een paar dagen later weer één! 

Wonderlijk, want één telefoontje naar de ROVA 

is voldoende om het apparaat kosteloos te laten 

verwijderen.   

2 – Mensen willen niet graag andermans 

      rommel opruimen  

regelmatig kan je weggegooide blikjes, bekers,  

papier etc aantreffen. Maar weinigen rapen het  

afval op en doen dit in eigen vuilnisbak of nabij 

gelegen prullenbak.

De (zeer) betrokken bewoner - kunstenares 

Hetty de Vries, die o.a. de mansgrote portretten 

heeft geschilderd van vlootvoogden. 

Zij staat samen met Rob Taal, 

    adviseur woonomgeving van Portaal. 
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Samen aan de slag 

tegen zwerfvuil 

Veel van deze rommel wordt door buurtbewoners 

zelf, maar óók door naar school fietsende jeugd 

achtergelaten, langs de doorgaande fietsroute of  

op het druk bezochte speelveld. Maar, een koelkast 

wordt echt niet door de bewoners uit andere wijken  

in ‘DE LINIE’ gedumpt, dat doen bewoners zelf!  

Hele broden aan de meeuwen voeren is ook al zoiets, 

het geeft overlast, afval en trekt ongedierte aan.   

 Werken aan oplossingen  Het proefproject wijst 

niet met de vinger, maar zoekt oplossingen.  

Sámen voorkomen dat het rommelig wordt én  

samen werken aan het netjes houden van de buurt. 

De eerst resultaten zijn al geboekt. Er is na de 

aankondigingsbrief al beduidend minder afval  

in de wijk! 

Op 10 mei is een schoonmaakactie georganiseerd  

waarbij bewoners samen vele zakken zwerfvuil  

hebben weggehaald. Ondanks het slechte weer was 

de opkomst goed en zat de sfeer er in. De deelnemers 

konden genieten van koffie, thee en poffertjes. 

In het najaar wordt er in samenwerking met ROVA  

ook nog een grofvuilactie georganiseerd. 

  

 Voorkomen is beter dan genezen  Naast het 

opruimen is voorkómen van afval en zwerfafval op 

straat natuurlijk belangrijk. Regelmatige aandacht 

op diverse manieren is nodig. Op dit moment wordt 

daarom nagedacht over een posteractie om via de 

mededelingenborden in portieken blijvende aandacht 

en betrokkenheid te vragen voor het schoonhouden 

van de wijk. Ook is de bewonerscommissie in 

overleg met de gemeente voor het plaatsen van een 

‘blikvanger’ langs de doorgaande fietsroute. 

 Schoner én goedkoper   Als het project slaagt is 

de wijk schoner én is het voor Portaal goedkoper. 

Mooier kan haast niet.  

Dus op naar een schone wijk!

Aan de slag – je hebt zelf invloed!Hestia ondersteunt groepen bewoners die  met een actie of project actief willen zijn  in de eigen buurt of wijk. Kijk op de site  of bel ons voor meer informatie ! 



Lid worden 
  Download een inschrijfformulier via: www.bvhestia.nl

 Het formulier kan je zonder postzegel naar het antwoornummer sturen. 

 Inschrijfgeld bedraagt éénmalig € 9. Vergeet je handtekening niet. 

Ben je al lid? 
  Verhuizing, sterfgeval, verandering van emailadres? 

 Geef het aan ons door! Stuur een mail met je naam, 

 adres en wat er verandert naar: info@bvhestia.nl

Lid zijn heeft voordelen
  Als lid van Hestia kan je bij ons terecht voor bemiddeling 

 als je met klachten er met Portaal niet uitkomt. Je hebt 

 invloed op de inzet van Hestia en kan deelnemen aan 

 bijeenkomsten van Hestia en cursussen van de Woonbond.

Actief in de buurt
  Ben je actief in, met en voor je buurt? Hestia ondersteunt 

 bewonersgroepen. Kijk op info@bvhestia.nl voor informatie.

Hestia is de vereniging van en voor huurders van Portaal Eemland  
in Amersfoort. Bewonersvereniging Hestia is een onafhankelijke  
en zelfstandige huurdersorganisatie.
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Word ook lid!
Hoe meer leden , hoe sterker we staan!  Alle huurders van Portaal hebben voordeel  bij een sterke bewonersvereniging 

Blijf op de hoogte !

Hestia wil je graag op de hoogte houden  

van ontwikkelingen, cursussen en nieuws.  

We willen je ook om je mening kunnen 

vragen. Dit doen we per e-mail.  

Stuur een mailtje met je naam en adres  

naar info@bvhestia.nl. Je gegevens 

worden alleen door ons gebruikt. 

Van Randwijcklaan 33    3814 AB AMERSFOORT    Telefoon: (033) 470 10 49   info@bvhestia.nl   www.bvhestia.nl


