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Laat uw stem als
huurder horen
Activiteitenplan Hestia 2018

Werkgroep Seniorenhuisvesting van start
Tijdelijke huurcontracten jongeren

14

4

8 t/m 9

Woningverbetering per woning straks mogelijk

10 t/m 11

Beste huurder,
Er is schaarste op de woningmarkt. Het nieuwe regeerakkoord kent forse maatregelen voor de woningmarkt, die
echter niet snel leiden tot meer huur- en koopwoningen.

Louis Zwaan, voorzitter Hestia

De woningmarkt is oververhit. Het aantal beschikbare

Dat juist starters de dupe zijn is problematisch.

woningen is het laagst sinds dertien jaar. De gemiddelde

Zij vormen het fundament van de woningmarkt.

huizenprijs is op een record hoogte en de huizen worden
steeds sneller verkocht. Terwijl het aantal huishoudens

Prioriteiten

toeneemt, blijft de groei van het aanbod achter.

Het kabinet wil starters, middeninkomens, ouderen
en zzp,ers tegemoet komen door de bouw van

Tijdens de crisis is er weinig gedaan. Terwijl er tot 2025

middenhuurwoningen tot prioriteit te maken. Dat moet

jaarlijks 80.000 nieuwe woningen nodig zijn kwamen

ogenschijnlijk zonder hulp van de corporaties. De kerntaak

er in de afgelopen jaren slechts 40.000 bij. In het

van de corporaties blijft volgens het regeerakkoord het

regeerakkoord staat dat het kabinet de woningbouw

bouwen, verhuren en beheren van sociale huurwoningen.

wil aanjagen. Maar duidelijk is dat het even duurt voor
de nieuwbouw op peil Is. De bouw is pas net hersteld

Het is complex

van de crisis en kampt met groeiproblemen zoals een

De meest in het oog springende ingreep in de woning-

tekort aan personeel en heipalen (!).

markt is de versnelde afbouw van de hypotheekrenteaftrek. Deze aftrek maakt het kopen van een huis nu heel

Er is een groot tekort aan zowel koop- als aan

aantrekkelijk, maar stuwt tegelijkertijd de vraag op, terwijl

huurwoningen. Wie recht heeft op een sociale

het aanbod van betaalbare koopwoningen te laag blijft.

huurwoning moet jaren wachten. Huurwoningen in

Het gevolg op korte termijn is dat de zoektocht naar een

de vrije sector zijn er nauwelijks, al helemaal niet

betaalbare woning lastig blijft. Op de lange termijn zorgt

met huren die voor de middenklasse betaalbaar zijn.

het afbouwen van de hypotheekrente aftrek voor een

Het klinkt gek, maar huurders hebben last van een

beter werkende woningmarkt.

te kort aan koopwoningen. Mensen moeten op elkaar
wachten. Mede door gebrek aan koopwoningen

Hestia is van en voor de huurders van Portaal in Amersfoort.

stokt de doorstroming op de huurmarkt.

We blijven ons inzetten voor betere beschikbaarheid van
betaalbare huurwoningen voor alle woningzoekenden.

Starters

Hestia kan geen woningen bouwen, we richten ons

De grootste slachtoffers zijn de starters. Goedkopere

daarom op verbetering van de doorstroming van starters

huurwoningen komen door slechte doorstroming niet

tot senioren. Ik wil graag onze leden danken voor hun

vrij. Daarbij hebben starters voor een koopwoning minder

steun in het afgelopen jaar.

te besteden door strengere hypotheek voorwaarden,
terwijl de concurrentie hoog is en prijzen stijgen.
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Met vriendelijke groet, Louis Zwaan

Andie van den Ochtend, aspirant bestuurslid Hestia

Andie: “Mijn blikveld verbreden”
Beste huurder, in het vorige Magazine las ik de oproep voor bestuursleden voor
Hestia. Ik was meteen geïnteresseerd: Is dit een kans om mijn blikveld te verbreden,
meer kennis te verkrijgen over sociale woningbouw en de besluitvorming hierover
bij gemeente en Portaal vanuit het oogpunt van huurders te beïnvloeden?
Ik trok dan ook de stoute schoenen aan en stuurde
een reactie waarna ik al snel kennis kon komen maken.
En na enkele gesprekken en bestuursvergaderingen kan

Hestia zoekt versterking

ik melden dat deze kans hier inderdaad ligt en ik ben

Op het moment dat Portaal of de gemeenteplannen

dan ook per 1 september aangetreden als aspirant

hebben die huurders raken, is Hestia er bij. Jij

bestuurslid. Gedurende een periode van 3 maanden had

ook? Bestuurswerk voor Hestia is niet eenvoudig

ik de tijd om me in te werken in de materie waarna

en resultaten niet snel bereikt, maar biedt

definitief wordt besloten of de rol van bestuurslid

daarom juist veel kansen. Samen met de andere

inderdaad bij mij past. En daar heb ik alle vertrouwen in!

bestuursleden kan jij veel betekenen voor
duizenden huurders in Amersfoort en daarbuiten.

Zoals vertrekkend bestuurslid Wijnand Akerboom al schreef,
betrekt Portaal de huurdersbelangenverenigingen (HBV’s)

Ben je nieuwsgierig geworden?

meer bij de beleidsvorming, waardoor huurders meer

Tijdens een oriënterend gesprek leren wij je graag

zeggenschap krijgen. En dat is een goede zaak. Tegelijkertijd

kennen en vertellen we over wat we doen, hoe

vraagt dit van de bestuursleden intensieve afstemming over

en met wie. Samen kijken we naar hoe jouw

beleidsstandpunten en het onderhandelen daarover met

kennis en vaardigheden waardevol kunnen zijn

de daarbij horende kennis van zaken. Een mooie uitdaging

voor alle huurders in Amersfoort. Stuur een e-mail

waar ik met enthousiasme aan begin.

met je naam, telefoonnummer en motivatie naar
info@bvhestia.nl, ter attentie van Louis Zwaan.

Wil jij ook je vrije tijd goed besteden?

Wij nemen dan contact met je op.

Kom het bestuur van Hestia versterken en maak het verschil!
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Werkgroep Seniorenhuisvesting
van start
Op 21 november is de Werkgroep Seniorenhuisvesting
van start gegaan. De werkgroep is een initiatief van
Hestia en VHOS en bestaat uit 12 huurders uit Amersfoort
en Soest. Na een presentatie van de Wooncoach Senioren
voerden de deelnemers een geanimeerd gesprek op
basis van enkele prikkelende stellingen.

Wooncoach – Monique van der Walle vertelde wat

verschillende leeftijden wonen. Het ontlabelen* van

de Wooncoach in Amersfoort doet: uitleg geven over

senioren complexen is dus niet altijd een goed idee.

Woningnet en het huurbeleid en informeren over het

Portaal moet samen met onder andere de gemeente

woningaanbod en de verhuizing zelf. Inmiddels hebben

zorgen voor méér moderne levensloopbestendige

Monique en haar collega zo’n 100 gesprekken gevoerd

woningen in verschillende woonvormen.

en zijn 20 senioren verhuisd naar een gelijkvloerse

De wooncoach moet méér uren krijgen voor

woning, waarvan 7 huurder van Portaal. In Soest wordt

haar werk en méér hulpmiddelen, zoals een 		

volgend jaar gestart met een wooncoach.

voorrangsregeling, het verhuisklaar opleveren van
de woning en een verhuishulp.

Belemmeringen – Door informeren en ‘ont-zorgen’

Het is een goed idee om servicepunten wonen

neemt de wooncoach belemmeringen om te verhuizen

en zorg op te richten in de wijken. Maar kijk ook

weg. Toch blijven senioren tegen een aantal zaken

wát er al is aan informatie en hulp. Ook een idee:

oplopen: veel seniorenwoningen hebben één slaapkamer,

een persoonlijke ‘buddy’ voor elke oudere.

terwijl de meeste senioren liever twee slaapkamers
hebben. Ook heeft een aantal complexen geen balkon.

Zelfstandig wonen – Senioren moeten langer

Daarnaast is de hogere huur een bezwaar. Ook zien

zelfstandig thuis blijven wonen. Dan is het wel

mensen op tegen de verhuizing en moet soms nog

belangrijk dat senioren ook passend kunnen wonen.

veel gebeuren in de nieuwe woning.

De Werkgroep Seniorenhuisvesting wil Portaal in 2018
gaan ‘voeden’ met een aantal goede ideeën vanuit

Ideeën – Het gesprek ná de pauze leverde een rijk
palet aan ideeën en standpunten op. Om er een paar
te noemen:

de huurders. We houden u op de hoogte!
U kunt het verslag van de bijeenkomst lezen op
www.hbv-vhos.nl en www.bvhestia.nl

Sommige senioren willen alléén met leeftijd-		
genoten wonen, anderen willen graag met 		

4
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* Sommige woningen hebben een ‘label’, waardoor ze exclusief
voor een bepaald doelgroep bestemd zijn. Bij ‘ontlabelen’
wordt de woning voor alle woningzoekenden beschikbaar is.

Versoepeling regels op initiatief Hestia en VHOS

ZAV en aansluitende verhuur
Welke regels gelden er, als ik mijn woning wil verbeteren? Welke Zelf Aangebrachte
Verbeteringen (ZAV) kan ik laten zitten bij vertrek? Kan een nieuwe huurder
mijn ZAV overnemen? Hierover hebben Hestia, VHOS en Portaal nieuwe afspraken
gemaakt. Onder meer zijn de regels voor overname versoepeld.

Overname bij vertrek uit uw woning

Stap voor stap

Veel veranderingen kan Portaal of de nieuwe huurder

Portaal heeft Hestia en VHOS gevraagd mee te denken

overnemen als deze voldoen aan de regels en als de

over ‘aansluitende verhuur’. Belangrijke ideeën:

nieuwe huurder dit wil. Soms is de nieuwe huurder

De woning wordt direct na de huuropzegging

nog niet bekend als u vertrekt. In veel gevallen

geadverteerd (en niet pas na de woninginspectie).

kunt u dan met Portaal afspraken maken over de

Mutatieonderhoud gebeurt in bewoonde staat

overname van zelf aangebrachte veranderingen die

(en niet pas na vertrek van de huurder).

de nieuwe huurder kan overnemen. U mag de ZAV

Het aantal weigeringen wordt verlaagd door betere

dan laten zitten bij vertrek.

informatie in de woningadvertenties.

Aansluitende verhuur

In de loop van 2018 worden deze ideeën stap voor stap

Hestia en VHOS hebben met Portaal afgesproken dat

ingevoerd, en zal het steeds vaker mogelijk worden

gewerkt gaat worden met ‘aansluitende verhuur’.

dat de oude en nieuwe huurder elkaar spreken over

Dat betekent dat de oude en nieuwe huurder met

overname van ZAV’s en andere goederen.

elkaar in contact kunnen komen, zodat goederen
kunnen worden overgenomen. Momenteel is de tijd

Vanaf begin 2018 vindt u op woningaanpassing.portaal.nl

tussen het vertrek van de oude huurder en de komst

informatie over welke veranderingen u zelf aan mag

van de nieuwe huurder nog gemiddeld 70 dagen.

brengen. Daar staat bijvoorbeeld of u toestemming moet

Dat moet véél korter, vinden zowel Portaal als de

vragen aan Portaal en of u bij vertrek uit de woning in

huurdersorganisaties.

aanmerking komt voor een vergoeding.
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PRESTATIEAFSPRAKEN

Hestia ondertekent
prestatieafspraken 2018
Met enige terughoudendheid heeft voorzitter
Louis Zwaan op 5 december de prestatieafspraken
getekend tussen de gemeente Amersfoort, de drie
corporaties en de drie huurdersverenigingen,
waaronder Hestia. Het was ingewikkeld proces,
want voor het eerst hebben alle partijen samen
één set afspraken gemaakt. Vorig jaar deden
de drie corporaties dat nog afzonderlijk met de
gemeente en hun huurdersorganisatie.

6
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Vanaf de zomer is gesproken over wat er in 2018 moet
gebeuren aan wonen en leefbaarheid in Amersfoort.
Een klein deel van de huurderswensen is opgenomen
in het document. Deze wensen had het bestuur van
Hestia vooraf ‘opgehaald’ tijdens een bijeenkomst
met de achterban.

Voorraad en betaalbaarheid
Hestia is blij dat het vergroten van voorraad sociale
huurwoningen in 2018 wordt voortgezet. Portaal zal
22 sociale huurwoningen bijbouwen. Daarnaast is
de verkoop van sociale huurwoningen beperkt tot
1 woning. Ook het overbrengen van sociale huur naar
vrije sector is beperkt tot 1 woning. De corporaties

Minder uit de verf

gaan volgend jaar bekijken of er voldoende woningen

Minder goed uit de verf gekomen zijn de afspraken

voor de laagste inkomens vrij komen. Hestia is

over renoveren en verduurzamen. De Prestatie

tevreden dat naar oplossingen wordt gezocht voor

Afspraken zijn hierover erg globaal en weinig concreet.

huurders met een laag inkomen in een dure woning

Gelukkig dat Portaal zelf wel met concrete plannen,

(‘dure scheefheid’).

zoals ‘Jouw Thuis’ aan de slag gaat. Ook is het niet
gelukt om de midden inkomens op de agenda

Seniorenhuisvesting en doorstroming

te krijgen. Door een gebrek aan goedkope vrije

Dankzij de inzet van Hestia wordt onderzocht welke

sectorwoningen, kunnen zij niet verhuizen uit een

extra instrumenten kunnen worden ingezet om de

sociale huurwoning naar de vrije sector.

doorstroming te bevorderen, zoals een kortingsen voorrangsregeling voor senioren die willen
verhuizen. Partijen hebben zich tevens voorgenomen
om woningzoekenden met urgentie uit te sluiten
van loting. De wens van Hestia om verdringing van
‘gewone’ woningzoekenden door urgenten tegen te
gaan, wordt op deze wijze ingewilligd. Ook wordt
in 2018 een plan gemaakt voor de toevoeging van
levensloopbestendige woningen ten behoeve van
senioren en mensen met een zorgvraag.

Volgend jaar

Ook in 2018 praten de par tijen weer
over de Prestatie Afspraken , maar
dan voor 2019. Het bes tuur hoopt op
een beter proces en meer ruimte voor
een echt gesprek met de huurdersverenigingen . Ook moeten de afspra
ken
concreter worden gemaakt.
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HUURAFSPRAKEN

Geen doorstroming, wel meer kansen

Advies tijdelijke
huurcontracten
jongeren
Portaal wil tijdelijke huurcontracten inzetten bij jongerenwoningen. Jongeren van 18 tot en met 27 jaar die een
jongerenwoning huren, krijgen dan géén contract meer voor
onbepaalde tijd, maar een tijdelijk contract voor 5 jaar.
Hestia en VHOS hebben een positief advies uitgebracht,
maar wel onder voorwaarden.

8
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Waarom tijdelijke contracten?
Portaal wil jongerenwoningen – die kleiner en goedkoper
zijn – beschikbaar houden voor jongeren. Nu kan een
huurder onbeperkt blijven wonen in een jongerenwoning,
ondanks de stijging van leeftijd en inkomen. Met een
tijdelijk contract moet de huurder na vijf jaar verhuizen
en komt de woning vrij voor een nieuwe jongere. De oude
huurder stroomt – met een opgebouwde wachttijd van
minimaal 5 jaar – door naar een andere woning. Althans:
dat is het idee van Portaal.

Wat vinden onze huurders?
Hestia heeft een enquete gehouden om te achterhalen
wat onze huurders hiervan vinden. Ruim tweederde was
vóór tijdelijke huurcontracten. Opvallend: van de jongeren
was 100 procent vóór. Wel waren velen van mening dat een
wachttijd van vijf jaar niet voldoende is om een andere
woning te vinden. Ook een stijging van het inkomen is
lang niet altijd het geval, zeiden de respondenten.

Tijdelijke huurcontracten
voor jongeren... Huurders
lieten hun stem horen!

Geen doorstroming, wel meer kansen

enquête tijdelijke huurcontracten

Conclusie van Hestia en VHOS: tijdelijke huurcontracten

Aantal huurders die hebben gereageerd: 68

bieden kansen aan jongeren bij het vinden van een woning.
Maar de doorstroming helpt het niet: met vijf jaar extra
inschrijftijd vind je niet makkelijk andere woonruimte.
Daarom zijn Hestia en VHOS akkoord gegaan onder een
aantal voorwaarden:

totaal vóór of tegen
68,6% is vóór
31,4% is tegen

naar leeftijdscategorie

De reeds opgebouwde inschrijftijd blijft doorlopen

Leeftijd

Vóór (%) Tegen (%)

tijdens het tijdelijk contract

18 tot en met 27 jaar

8 (100%) 0 (0%)

Een verlenging met nog eens twee jaar moet

28 tot met 45 jaar

3 (43%)

mogelijk zijn

Ouder dan 45 jaar

35 (66%) 18 (34%)

Er komt een vangnetregeling zodat de vertrekkende

Aantal reacties: 68

46

4 (57%)
22

huurder nooit op straat komt te staan
Over die laatste twee voorwaarden maken de
huurdersorganisaties en Portaal afspraken

Hoe verder?
Eerst moeten Portaal en de huurdersorganisaties het met
elkaar eens worden. Of het instrument daarna lokaal
(gemeente Amersfoort en gemeente Soest) wordt ingezet,
hangt af van het tekort aan jongerenwoningen. In de
Prestatieafspraken moet dit dan worden opgenomen.
Hestia en VHOS willen dan bovendien dat de slaagkans van

angrijk
Uw mening vinden we bel
Laat uw stem horen!

Wilt u een volgende keer ook uw stem
laten horen? Meningspeilingen doen
we per e-mail . Meedoen kan door
een e-mail met uw naam en adres
te sturen naar info@bvhestia .nl
met als onderwerp ‘ik doe mee’.

jongeren wordt gemeten. Want die moet wel stijgen met
deze tijdelijke contracten!
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HUURAFSPRAKEN

Inzet Hestia en VHOS leidt tot lagere huurverhogingen

Woningverbetering
per woning straks
mogelijk
Eind oktober viel het besluit van Portaal over het
‘Beleid Individuele Woningverbetering’. Hestia en VHOS
hebben hard gestreden om dit beleid voor de huurder
zo gunstig mogelijk te maken. Onze inzet was: langere
afschrijvingstermijnen, lagere huurverhogingen en gratis
energiebesparende maatregelen. Véél, maar niet alles,
is door Portaal gehonoreerd.

10
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Eigen keuze

Wat is een Individuele Woningverbetering (IWV)?

Met het nieuwe beleid kunnen huurders op een eigen

Dit is een woningverbetering die per woning wordt

moment hun woning laten verbeteren. Dat is gunstig.

uitgevoerd, zoals het aanleggen van een tweede toilet

Want tot nu toe moesten huurders wachten op een

of het aanbrengen van isolatie. De werkzaamheden

collectieve verbetering van hun complex en waren

worden door Portaal uitgevoerd, op voorstel van

ze afhankelijk van voldoende draagvlak onder de

Portaal of op voorstel van de huurder. Voor de meeste

huurders van het complex.

verbeteringen geldt een huurverhoging.

Lagere huurverhoging
Woningverbetering leidt tot huurverhoging. Hestia en

Wat is het verschil met een Zelf Aangebrachte
Verandering (ZAV)?

VHOS hebben ingezet op een gematigde huurverhoging

Een ZAV breng je zélf aan en de kosten betaalt de

per verbetering en op gratis isolerende maatregelen.

huurder éénmalig zelf. De huurder moet ook het

Dat is voor een deel gelukt. Portaal heeft de

onderhoud doen. Bij een IWV brengt Portaal de

afschrijvingstermijnen van 4 verbeteringen verlengd.

verbetering aan tegen huurverhoging en is Portaal

Daardoor is de maandelijkse huurverhoging verlaagd

verantwoordelijk voor het onderhoud.

met bedragen tussen de 3 en 23 euro.

Kun je kiezen voor een ZAV of een IWV?

Isolatie

Enkele verbeteringen kun je zelf aanbrengen of door

Hestia en VHOS hebben gepleit voor gratis isolerende

Portaal laten doen. Bijvoorbeeld: een keuken- of

maatregelen. Daar is Portaal gedeeltelijk in meegegaan.

badkamerrenovatie, isolatie, dakkapel of dakraam,

Het aanbrengen van isolerend dubbel glas is gratis.

tweede toilet, CV installatie, warmwatervoorziening

En de huurder krijgt 25 procent korting op de

en een vaste trap naar zolder. Sommige verbeteringen

huurverhoging als hij of zij zowel spouwmuur-,

mag je alleen door Portaal laten doen.

dak-, als vloerisolatie afneemt. De huurverhoging
wordt overigens ruim gecompenseerd door de

Wat zijn de huurverhogingen?

besparing die het oplevert op de energierekening.

Dat is afhankelijk van de werkzaamheden. Een paar
voorbeelden: een badkamerrenovatie kost € 26,50

MARS-buurt

per maand huurverhoging, spouwmuurisolatie

Portaal heeft al ervaring in Amersfoort met voorlopers

(tussenwoning) € 3 en isolerend dubbel glas is gratis.

van dit beleid. In de Cabot- en Cartierstraat is een proef
dit moment loopt een tweede proef in de MARS-buurt,

Vanaf wanneer kan ik een verzoek indienen
bij Portaal?

onder de noemer ‘Jouw Thuis’. De definitieve invoering

Kijk vanaf begin januari 2018 op de speciale website

van het nieuwe beleid gaat stapsgewijs plaatsvinden

woningaanpassing.portaal.nl voor meer informatie.

in 2018.

Er komt een lijst met de individuele woningverbeteringen

geweest – naar tevredenheid van de bewoners – en op

die Portaal kan uitvoeren. Maar nog niet al deze
Kijk voor ons schriftelijk advies en de reactie van

verbeteringen zijn al per 1 januari mogelijk. Daarvoor

Portaal op onze website.

moet eerst de proef in de MARS-buurt succesvol
zijn afgerond.
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In 2018 aanbod Portaal aan huurders in Amersfoort en Soest

Zonnepanelen
voor eengezinswoningen
Portaal heeft in oktober het beleid voor zonnepanelen op eengezinswoningen
vastgesteld. Huurders van deze woningen in Amersfoort en Soest kunnen
vanaf 2018 een aanbod van Portaal voor zonnepanelen verwachten.
Van de verwachtte energieopwekking moet de huurder 50 procent zelf betalen.
De rest komt voor rekening van Portaal. De zonnepanelen kunnen de huurder
een besparing van enkele tientjes per maand opleveren.

Advies Hestia en VHOS
Afgelopen voorjaar legde Portaal haar plannen ter

berekeningssystematiek. Ook leek het, dat Portaal

advies voor aan de huurdersbelangenverenigingen

zou verdienen aan de zonnepanelen.

(HBV’s). De HBV’s hebben kritisch gekeken naar de

12

kosten voor de huurder. Een ingewikkeld verhaal, met

Gesprek Portaal

termen als wattpiekwaarde, kale stroomprijs en niet-

In een gesprek heeft Portaal uitgelegd hoe de kosten

verrekenbare servicekosten. De HBV’s zijn voorstander

voor de huurder worden berekend. Toen werd duidelijk

van zonnepanelen, maar waren het niet eens met de

dat de bijdrage die Portaal aan de huurder vraagt,
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Voorbeeldberekening kosten en
opbrengsten van 8 zonnepanelen (in 2017)
Opbrengst per jaar (in kilowattuur) van 8 zonnepanelen:
Kwh 1890
Prijs per kilowattuur (afhankelijk van het contract):
kostendekkend is. Met andere woorden: Portaal verdient

€ 0,204

er niet op. Daarmee konden de HBV’s groen licht geven.

Totale kosten per jaar: € 385,56

Wel moet voorkomen worden dat een nieuwe huurder

50 procent hiervan betaalt de huurder: € 192,78

straks dubbel gaat betalen: én via de servicekosten én via

(de rest betaalt Portaal), dit wordt per maand verrekend.

een toename van het aantal woningwaarderingspunten.

Bijdrage per maand voor de huurder: € 16,07

Portaal komt hiervoor met een oplossing. Over twee jaar

Bijdrage per paneel: € 2,01

wordt het nieuwe beleid geëvalueerd.

Deze vaste bijdrage betaalt de huurder via de
servicekosten, en wordt elk jaar geïndexeerd.

Voordelen voor de huurder
Een huurder met zonnepanelen op zijn dak bespaart al

Heeft u belangstelling?

snel een paar tientjes per maand op zijn woonlasten.

Kijk op uw jaarafrekening om te bepalen welk aandeel

Of de zonnepanelen het gehele energieverbruik van de

van uw energieverbruik door de zonnepanelen kan

huurder kunnen dekken verschilt per situatie. Een gezin

worden gedekt, en wat dan nog via de reguliere

met twee kinderen verbruikt vaak méér energie dan

leverancier moet worden geleverd.

8 panelen (het aantal dat je op je dak krijgt) kunnen

Voor meer informatie: www.portaal.nl

opwekken. Dit is echter persoonlijk en hangt onder
meer af van de grootte van het huishouden, het aantal
elektrische apparaten in huis en hoe energiezuinig je
leeft.

Individueel aanbod
Vanaf 2018 worden huurders in Amersfoort en Soest
– met een woning die geschikt is voor zonnepanelen –
individueel benaderd. Ze krijgen een aanbod dat speciaal
is afgestemd op hun situatie. Er komt een speciale
website waar huurders informatie kunnen vinden.

Zonnepanelen op flats

Portaal gaat door met het duurzamer
maken van haar bezit . In november is
opnieuw op een aantal flatgebouwen
zonnepanelen geplaatst. In Amersfoort
staan ze nu op 7 gebouwen. De panelen
helpen om de kosten van stroom in
gezamenlijke ruimtes te beperken.

Nieuwe inspiratie om zelf
aan de slag te gaan

Energiebesparing is goed voor het mil
ieu
én uw por temonnee. Hestia heeft een
folder vol met praktische tips om zel
f
met energiebesparing aan de slag te
gaan. Het effect van maatregelen in
uw
woning en verandering van uw gedrag
ziet u dan terug op uw energierekeni
ng.

De folder kunt u kosteloos
opvragen door een e-mail
met uw naam en adres te
sturen naar info@bvhestia.nl
met als onderwerp
‘folder energiebesparing’.
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Activiteitenplan
Hestia 2018
Elk jaar schrijft het bestuur een activiteitenplan voor
het komende jaar. We kijken dan naar wat er goed gaat,
maar vooral naar wat beter kan en hoe we dat willen
bereiken. Ook voor 2018 is een activiteitenplan geschreven.
De leden bespreken het plan tijdens de Algemene
Ledenvergadering op 19 april aanstaande.

Bestuurszaken
Bestuurswerk voor Hestia is van belang en leuk, maar

Hestia voert overleg met gemeente, Portaal Eemland,

vraagt ook veel tijd, kennis en kunde. Eind 2017 is het

Portaal Centraal en haar zuster HBV’s. Een aantal van

aantal bestuursleden laag, de werkdruk hoog en is een

deze overlegcircuits kost te veel tijd in verhouding tot

aantal overlegcircuits dringend aan evaluatie toe.

de bereikte resultaten. Ze zijn aan evaluatie toe. In 2017
heeft Hestia dit aangegeven en zal dit in 2018 doorzetten.

In 2018 is daarom veel aandacht voor het versterken

Hestia is er op gericht dat we eerder betrokken worden

ALV in april, 5 (aspirant) bestuursleden hebben waarbij

bij beleidsontwikkelingen, waardoor minder papierwerk

de rollen van voorzitter, penningmeester en secretaris

over en weer gestuurd hoeft te worden. We kunnen zo

zijn belegd. Alle bestuursleden krijgen in de loop

misverstanden vermijden en meer bereiken in minder

van het jaar scholing en dossiers worden onderling

tijd. Daarbij willen we dat processen meer ruimte bieden

verdeeld zodat een ieder zo veel mogelijk kan werken

voor ruggespraak met de huurders.

aan thema’s die aansluiten bij persoonlijke interesses,
kennis, kunde en beschikbaarheid.
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We willen dat er beter geluisterd wordt. De inzet van

van het bestuur. Met wervingsacties willen we vóór de
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Hestia in actie tijdens een
brainstormsessie met Portaal

Tot slot:
De tijdsbesteding van het bestuur rondom de prestatie-

Hestia gaat in 2018 door met het ondersteunen

afspraken is specifiek een punt van aandacht. In 2016 en

van bewonerscommissies en -groepen. Ook de

2017 heeft de bestede tijd niet in verhouding gestaan tot

ondersteuning van individuele huurders via

het bereikte resultaat. Hestia is hier zeer kritisch over.

klachtenbemiddeling is onveranderd een kerntaak
van de vereniging.

Daarnaast heeft Hestia regionale afstemming met VHOS,
haar zuster HBV in Soest. Hestia en VHOS werken steeds
meer samen. Dit leidt tot samen gedragen projecten, een
sterkere regionale stem en kostenbesparingen. In 2018
willen we kijken naar hoe we nóg meer en beter samen
kunnen optrekken.

Contact met de huurders
Hestia is van en voor alle huurders van Portaal in
Amersfoort. We vinden het belangrijk dat de huurders
weten dat we er zijn, wat we doen en wat we bereiken.
Daarbij willen we contact met meer huurders én weten
hoe ze over beleidsontwikkelingen denken.
Het Magazine is voor Hestia het belangrijkste
communicatiemiddel. Het is het enige middel waarbij

Uitnodiging Algemene
Ledenvergadering Hestia
Op 19 april heeft Hestia haar jaarlijkse
Algemene Ledenvergadering.
Deze begint om 20.00uur.
Tijdens de vergadering spreekt het
bestuur met leden en huurders over
bestuurszaken , de inzet en resultaten
in het afgelopen jaar en de plannen
voor het komende jaar.

we direct met álle huurders van Portaal kunnen
communiceren. In het Magazine hebben we ruimte om
huurders te informeren over de inzet van Hestia en de
bereikte resultaten. We gaan er daarom mee door.

Alle huurders zijn welkom.
Leden hebben stemrecht.

Toch kennen niet alle huurders Hestia.
Ons naamsbekendheid willen we vergroten. In
2018 willen we meer via wijkcentra en buurtkranten
publiceren, zetten we een ledenwerfactie op en
organiseren we een huurdersbijeenkomst.
We willen in 2018 ook van meer huurders vaker de
stem horen. Zoals gezegd, willen we daarom de adviestrajecten zó organiseren dat hier tijd voor is. Meningen
horen we via bijeenkomsten en digitale peilingen.
Communicatie hierover gaat via e-mail. Het verwerven

U kunt zich al aanmelden voor deze
vergadering. Dat kan door een e-mail
met uw naam en adres te sturen naar
info@bvhestia .nl met ‘aanmelding ALV’
in de onderwerpregel.
Begin april ontvangt u een bevestiging
van uw deelname, informatie over de
locatie en de stukken waarover gesproken
gaat worden .

van e-mailadressen blijft daarom punt van aandacht.
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Word ook lid !

Hoe meer leden , hoe sterker we
staan !
Alle huurders van Portaal he
bben
bij een sterke bewonersverenigin voordeel
g
Lid worden
Lidmaatschap van Hestia is gratis. Door lid te worden
steunt u het werk van Hestia. Uw steunbetuiging
maakt de stem van Hestia krachtiger. Daar hebben
alle huurders baat bij.
U wordt lid door het invullen en opsturen van een
inschrijfformulier. Deze is te vinden via www.bvhestia.nl
en kan zonder postzegel gestuurd worden. Telefonisch
opvragen van een formulier kan ook, op maandag of
donderdag van 9 – 12 uur via 033 4701049

Lid zijn heeft voordelen

Blijf op de hoogte!
Hestia wil graag huurders en leden actuele
informatie geven over ontwikkelingen, cursussen
en nieuws. We willen ook graag uw mening
kunnen vragen over actuele onderwerpen.
Dit doen we per e-mail. Stuur een mailtje met
uw naam en adres naar info@bvhestia.nl.
Uw adres wordt alleen door ons gebruikt.

Contact en meer informatie

Leden kunnen bij Hestia terecht voor bemiddeling
van klachten als zij er met Portaal niet uitkomen.
Leden hebben invloed op de inzet van Hestia en
kunnen deelnemen aan bijeenkomsten van Hestia
en cursussen van de Woonbond.

Actief in de buurt

Elke maandag en donderdag heeft Hestia
spreekuur van 9–12 uur. Een afspraak is niet
nodig maar wel prettig. Bellen kan dan ook.
Schrijven of een e-mail kan altijd.
Op onze website is veel informatie te vinden:
www.bvhestia.nl

Bent u actief in, met en voor uw buurt? Hestia ondersteunt bewonersgroepen. Kijk op www.bvhestia.nl
voor informatie.
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huurdersorganisatie. Hestia werkt nauw samen met VHOS in Soest.
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