hestia

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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Energietransitie

Beste huurder,
Energietransitie betekent de overgang van stroom
uit fossiele brandstoffen zoals gas, kernenergie en
steenkolen naar volledig groene energie. Duurzame
(groene) energie kennen we van zon, wind, biomassa
en water. Het einddoel van deze transitie is om een
geheel duurzame energievoorziening te hebben
in 2050 in Nederland, die dan voor 100% bestaat
uit groene energie. Deze afspraken zijn vastgelegd in
het Energieakkoord.

Louis Zwaan, voorzitter Hestia

Wat gebeurt er nu al?
Energieleveranciers investeren nu al in duurzame

Eén van de grote uitdagingen van de energietransitie

energieoplossingen zoals windparken en zonneparken.

is verwarming. In Nederland gebruiken we hiervoor

Daarnaast bieden bijna alle leveranciers groene stroom

veel aardgas. Dit zal volledig vervangen moeten worden

aan en andere duurzame energieoplossingen. Wij

door duurzame energiebronnen, zoals zonne-energie,

hebben in Nederland een van de grootste windenergie

groen gas of stadsverwarming op biomassa. Dat betekent

leveranciers. Het bedrijf leverde als eerste groene stroom

o.a. dat aardgas bij nieuwbouwprojecten nu al moet

in 1995. Misschien kan op dit onderdeel de transitie

worden vervangen door andere energiebronnen.

sneller gaan dan pas helemaal duurzaam in 2050?

Koken op gas kan eenvoudig vervangen worden door
een keramische of inductiekookplaat, maar de
verwarming in huis is lastiger te vervangen. Hier zijn
oplossingen mogelijk in de vorm van zonneboilers en
elektrische warmtepompen. Toch worden er nu nog
steeds nieuwbouwprojecten gestart waarbij huizen
alsnog op het aardgasnetwerk worden aangesloten.

2
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Zonnepanelen op daken

Een andere uitdaging is de mogelijkheid om energie
op te slaan. Alleen als de zon schijnt wekken we zonneenergie op. Maar ook als de zon niet schijnt hebben we
energie nodig. Hiervoor moeten opslagmogelijkheden
ontwikkeld worden, zoals accu’s voor elektriciteit, die
voor iedereen betaalbaar moet zijn. Ook het opslaan
van warmte is nog geen gemeengoed, dus daar valt
nog een flinke slag te slaan de komende jaren.

Folder met tips om energie te besparen
De energietransitie is in alle opzichten een grootse
onderneming en voelt misschien ver-van-mijn-bed,
maar het begint bij u in huis, met keuzen die u elke
dag maakt. Minder energie verbruiken is de eerste stap
naar een duurzame energiehuishouding. Hestia heeft
een folder met tips om energie te besparen. Die kunt
u gratis aanvragen via info@bvhestia.nl

Wat betekent de energietransitie
voor mij?

Nu al kan je kiezen om zelf
groene energie op te wekken met
zonnepanelen. Ook zonneboilers
en warmtepompen zijn een
uits tekende manier om in je eigen
energieverbruik te voorzien .
De komende jaren zullen er steeds
meer mogelijkheden komen om
duurzame energie op te wekken en
op te slaan, want de ontwikkelingen
gaan in een razend tempo.

Met vriendelijke groet, Louis Zwaan
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Jorn:

“Beleid waar je in kunt wonen”
Sinds de laatste ALV ben ik officieel bestuurslid
van Hestia. Daarom stel ik me graag voor en
vertel ik wat ik als bestuurslid wil gaan doen.

Jorn Jongma,
Algemeen bestuurslid
bij Hestia

Sinds twee jaar werk ik als beleidsmedewerker bij de

niet meteen heel veel van terugzien in ons dagelijks

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, daarvoor werkte

leven. Zoals een politicus ooit al zei, “ in gelul kan je

ik voor de Tweede-Kamerfractie van de PvdA. Daar hield

niet wonen”. Daarom vind ik het belangrijk om met

ik me onder andere bezig met wonen en heb ik kennis

mijn medebestuursleden te kijken hoe we de leefwereld

opgedaan van de regelgeving rond huur en woning-

van huurders en woningzoekenden zo direct in kunnen

corporaties. In mijn huidige werk doe ik daar niks meer

brengen aan al die vergadertafels. En dan ook nog met

mee, dus toen ik de oproep voor nieuwe bestuursleden

de goede timing en inhoud om iets te veranderen.

zag leek het me leuk om die kennis te kunnen gebruiken.
Daarnaast ben ik al jaren huurder bij Portaal, waarmee

Geen gemakkelijke opgave en vaak een kwestie van

ik ook ervaring heb die ik in kan brengen.

koppig volhouden. Maar wat we vooral nodig hebben is
een goed beeld van wat de huurders van Portaal bezig

De laatste jaren hebben huurdersorganisaties een sterkere

houdt, daar wil ik de komende tijd naar op zoek gaan

rol gekregen in het meepraten over het huurbeleid van

en me door laten inspireren.

gemeenten en corporaties en het bestuur van corporaties.
Daardoor worden we uitgenodigd voor veel vergaderingen
en zijn er veel vergaderstukken te lezen. Veel kansen om
iets te betekenen voor onze huurders en voor de inwoners
van Amersfoort, maar ook veel mooie woorden waar we

4
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r daden .
Geen woorden maa
s ooit al zei,
Zoals een politicu
et wonen”.
“in gelul kan je ni

PRIVACY

Hestia en uw privacy
De Algemene Verordening Gegevensbescherming wordt
gelukkig afgekort tot AVG. Over de AVG is veel te doen.
Het is aangescherpte wetgeving, gericht op het
beschermen van uw privé gegevens.

Paul Smith

Welk informatie bewaren we?
En hoe komen we daar aan?

Wat doen wij níet?

Als u lid bent van Hestia, of huurder bent die

Ook niet bijvoorbeeld met de bewonerscommissie in

interesse heeft getoond voor ons werk, dan hebben

uw complex. Uw lidmaatschap van Hestia is immers

wij gegevens van u. Dat zijn naam en contact-

een privé zaak.

Hestia deelt uw gegevens verder met niemand.

gegevens zoals adres, email en telefoonnummer.
Die gegevens hebben we ook als u door Hestia

Controle ledenbestand

geholpen bent via onze klachtenbemiddeling.

In de komende maanden voeren wij een uitgebreide

Dan hebben wij een klachtendossier op uw naam.

controle van de administratie uit. Mogelijk wordt u

Deze gegevens hebben we in de loop van de jaren

door een van onze medewerkers gebeld om een en

verzameld en bewaard zodat wij u persoonlijk

ander samen na te lopen. Zij vragen dan aan u of

kunnen informeren en betrekken bij ons werk.

wij de gegevens mogen opslaan en gebruiken.

Waarom bewaren we informatie?
Hestia wil graag in contact zijn en blijven met haar
leden en andere huurders. We zijn daarom heel blij
met contact informatie en gaan er zuinig mee om.
Wij gebruiken de informatie om ons werk te kunnen
doen. Bijvoorbeeld om u uit te nodigen voor een
bijeenkomst of vergadering, informatie of een verslag
toe te sturen of om uw mening ergens over te vragen.
U mag altijd aan ons vragen om uw gegevens uit ons

Gaat u verhuizen?

Hestia ontvangt geen informatie van
Portaal over wie waar woont of wanneer
een huurder verhuis t.
Gaat u verhuizen? Geef uw verhuizing
dan óók aan ons door. We raken u anders
letterlijk kwijt.

bestand te verwijderen.
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BEWONERSVERENIGING

Bewonersvereniging ‘Residentie de Zwaluw’

Je zult je woonplezier
zelf moeten creëren!
Leuk dat ik mijn verhaal mag vertellen van
onze reis als bewonersvereniging ‘Residentie
de Zwaluw’. Een verlies geeft altijd ook
mogelijkheden. Het zorgcentrum ‘de Liendert’
vertrok uit het naast ons gelegen pand.
Wat een verlies. Veel van onze medebewoners
gingen daar regelmatig koffie drinken,
namen deel aan activiteiten en werd ook
zorg verleend. Dat verdween allemaal.

Kick Bor

6
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ganiseren
Zelf activiteiten or
muziek na een
zoals: Bewegen op
koffie drinken
gezamelijke kopje
Nu waren er drie koppels binnen ons complex die hierdoor in actie
kwamen. Corry en Jan Schoep wilde graag activiteiten organiseren
voor de medebewoners, Henk en Hester vonden het gezellig een
ontmoetingsplek te hebben en te genieten van de tuin. Ik zelf zou
het geweldig vinden weer een klusruimte te hebben. We zijn in
gesprek gegaan met Arjen Rus van Portaal en hebben gekeken naar de
mogelijkheden die onze situatie kon bieden. Arjen adviseerde ons eens
in gesprek te gaan met Hestia. Hestia zou ons op weg kunnen helpen
en ook te ondersteunen op het gebied van financiën. Na een gesprek
met Henk van Ooijen, bestuurslid van Hestia, hebben wij besloten ons
te organiseren en hebben gekozen om een bewonersvereniging op te
richten met beperkte aansprakelijkheid. Nu heeft het opzetten van een
vereniging nogal veel voeten in de aarde, echter we hadden behoorlijk
wat informatie van Hestia meegekregen waardoor we toch redelijk snel
de bewonersvereniging “Residentie de Zwaluw” konden oprichten.

Gebruik maken van subsidies
Nu, na 6 maanden hebben wij na het eerste gesprek met Portaal en
Hestia een vereniging waar bijna 70% van de bewoners lid van is
(lidmaatschap is gratis), de overige 30% moeten wij nog benaderen.
Ook hebben we contact gezocht met Hilde Breunissen (Buurtnetwerker
Liendert-Rustenburg) van Indebuurt033 en hebben wij een plan
ingediend om ons woonplezier, ons veiligheidsgevoel en het contact
met de wijkbewoners nog verder te verbeteren en om hier subsidie voor
te krijgen. Na een aantal gesprekken is ons plan door het buurtbestuur
geaccepteerd en hebben wij onze plannen kunnen uitvoeren. Ook onze
vaste kosten zoals bankkosten, communicatie naar onze medebewoners
en wat kantoorkosten worden gesubsidieerd door Hestia.

Wat een voorrecht om hier te wonen
Wat zijn we nu trots. We hebben nu een fantastische tuin, een zeg
maar rustig geweldige ontmoetingsruimte (ons Zwaluwnest) een extra
stallingsruimte voor scooters en fietsen. We verzorgen nu leuke en
gezonde activiteiten, lezingen en ontmoetingsdagen met verschillende
culturele groepen om elkaar beter te leren kennen en begrijpen.
Tenslotte zijn we bezig om een soort ambassadeursgroep te creëren met
buurtbewoners om de wijk nog schoner, veiliger en socialer te maken.
Mijn wens! Samen met andere bewonersgroepen in contact te komen
om gezamenlijk het wonen nog fijner te maken.

HESTIA MAGAZINE - ZOMER 2019
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ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN

Deel uw ervaring
over VOC en maak
kans op een kadobon
De onderhoudswerkzaamheden aan de woningen van Portaal
worden uitgevoerd door VOC. VOC is een ‘dochterbedrijf’
van Portaal. Portaal is opdrachtgever en VOC voert uit. Omdat
er regelmatig bij de huurdersorganisaties (HBVs), ook bij Hestia,
klachten over VOC binnenkomen, richten de HBVs van Portaal
in 2019 hun aandacht op het functioneren van VOC. Zijn
de huurders tevreden? Loopt de afhandeling van reparatieverzoeken goed? En zijn er nog verbeterpunten aan te dragen?

Marlies Bodewus

Tegenstrijdige signalen
Portaal voert klanttevredenheidsonderzoeken uit

Als Hestia signalen over VOC krijgt is er meestal het

naar het functioneren van VOC. Uit de informatie

nodige aan de hand. De huurder is er met VOC niet

die de HBVs daarover krijgen van Portaal, blijkt dat

uit gekomen en roept de hulp van Hestia in om de

de huurders erg tevreden zijn over VOC. De signalen

klacht opgelost te krijgen. Dan blijkt vaak dat zaken

die de HBVs direct van huurders krijgen zijn echter

niet naar verwachting zijn verlopen en/of is er het

anders, er zou nog wel het een en ander beter

nodige mis gegaan.

kunnen. Deze verschillen in uitkomsten zijn goed
klanttevredenheid invullen zijn de werkzaamheden

Mail uw ervaringen, verbeterpunten
en/of tips

door VOC afgerond en is de huurder blij dat het

Ook de andere HBVs van Portaal krijgen met regel-

mankement is opgelost. Maar soms loopt het niet

maat klachten over VOC. Dat is de reden dat de

zoals het zou moeten, huurders trekken dan bij

HBVs van Portaal gezamenlijk besloten hebben om

Hestia aan de bel voor advies, terwijl ze hun

in 2019 ongevraagd advies uit te brengen aan

ongenoegen niet of onvoldoende aangeven bij

Portaal over VOC. Om dat te kunnen doen roept Hestia

Portaal. Dan komen gekleurde cijfers van.

de huurders op om hun ervaringen met VOC te delen.

te verklaren. Als huurders de enquête over de

8
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Of het nu goede of juist minder goede ervaringen
zijn, wij horen ze graag. Ook tips en verbeterpunten
voor VOC zijn van harte welkom.
Wij horen graag uw ervaringen over hoe het
melden van het reparatieverzoek en het maken van
de afspraak is verlopen. Is VOC haar afspraken
nagekomen? Was de medewerker van VOC vriendelijk
en deskundig? Hoe verliep de uitvoering van de
werkzaamheden?
U kunt uw ervaringen mailen naar info@bvhestia.nl.

s
Onder de huurder
s en/of
die ervaringen , tip
ndragen
verbeterpunten aa
tember
verloten wij in sep
3 kadobonnen .

Uw ervaringen zijn waardevol. Door die te delen,
helpt u andere huurders.

Bij het verwerken van uw reactie, halen wij uw naam en adres gegevens weg.
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BETAALBAARHEID

Betaalbaarheid,
huurverhoging en
sociaal huurakkoord
De betaalbaarheid van de woningen staat voor Hestia (en
de andere huurdersorganisaties (HBVs) van Portaal) hoog
op de agenda. Met ingang van 1 juli worden de huren
door Portaal weer verhoogd. De gezamenlijke HBVs van
Portaal, waaronder Hestia, hebben zich ingespannen om de
huurverhoging ook dit jaar zo laag mogelijk te laten zijn.

Marlies Bodewus

De HBVs van Portaal hebben adviesrecht op de

Dit jaar is veel tijd en energie in het adviestraject

huurverhoging. Dat adviesrecht is wettelijk vastgelegd.

gestoken. De huurdersorganisaties hebben Portaal

De wettelijk toegestane huurverhoging voor 2019 is

verschillende tegenvoorstellen gedaan om de

maximaal 1,6% voor de huurders met een inkomen tot

huurverhoging voor de huurders met een inkomen

2 42.436 en 5,6% voor de huurders met een inkomen

hoger dan 2 42.423 te beperken. Geen van deze

daarboven.

tegenvoorstellen is door Portaal geaccepteerd.
Portaal vindt een huurverhoging van 5,6% voor

In 2016 zijn meerjarige afspraken gemaakt tussen de

huurders met een inkomen van meer dan 2 42.423

HBVs en Portaal. In deze afspraken is vastgelegd dat

gerechtvaardigd. Iets waar Hestia en de andere HBVs

de huurverhoging voor de laagste inkomensgroep

het helemaal niet mee eens zijn.

inflatievolgend is. Deze afspraak geldt zo lang de

10

financiële positie van Portaal dat toelaat. Ondanks het

Voor de groep huurders met een hoger inkomen is de

feit dat er meerjarige afspraken over de huurverhoging

huur, sinds de inkomensafhankelijke huurverhoging

zijn, willen de HBVs ieder jaar toch nog een advies

werd ingevoerd in 2013 al bijna 25% omhoog gegaan.

uitbrengen.

Onacceptabel vindt Hestia. Het zijn juist de huurders
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De huurverhoging per 1 juli 2019

– Voor de huurders met een
inkomen tot €242.4 36 > 1,6%
huurverhoging (is inflatievolgend)
– AOW gerechtigden, huishoudens
van 4 personen of meer , chronisch
zieken en gehandicapten met een
inkomen van meer dan €242.4 36.
Zij krijgen 1,6 % huurverhoging.
– Voor de huurders met een
inkomen boven 242.4 36 >
5,6% huurverhoging
met de inkomens die net boven de 2 42.436 liggen
die in de problemen komen. Zij komen niet in
aanmerking voor huurtoeslag of andere toeslagen.
De inkomensafhankelijke huurverhoging was ooit

25% verhoogd) hebben de HBVs op dit onder-

bedacht om de doorstroming op de woningmarkt te

deel een negatief advies gegeven dat niet door

stimuleren. Zolang er niet voldoende alternatieven op

Portaal is overgenomen.

de woningmarkt beschikbaar zijn is doorstroming niet
mogelijk. De tekorten in het middensegment van de

Huurders die een inkomensafhankelijke huur-

woningmarkt zijn het grootst. De huur voor deze groep

verhoging hebben ontvangen en van wie het

keer op keer fors verhogen lost deze problemen niet op.

inkomen het laatste jaar is gedaald tot onder de
2 42.436 kunnen bij Portaal om een lagere huur-

Vanwege de zorgen over bestedingskracht van de

verhoging vragen.

huurders die een inkomensafhankelijke huurverhoging
krijgen (de huur is voor hen sinds 2013 met ruim
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GEMEENTELIJK WOONBELEID

sfoort met
Tot 20 30 moet Amer
oningen per
ongeveer duizend w
jaar groeien .

Deltaplan Wonen
Marlies Bodewus

Het gemeentelijke Woonbeleid voor de komende jaren wordt
vastgelegd in de zogenaamde Gemeentelijke Woonvisie.
In het bod dat de corporaties jaarlijks uitbrengen is aangegeven wat de corporatie bijdraagt aan de realisatie van
deze Woonvisie. Ook de daarna af te spreken prestatieafspraken moeten aansluiten op de Woonvisie. De Woonvisie
is dus een belangrijk gemeentelijk beleidsstuk.

In Amersfoort wordt momenteel hard gewerkt aan

Waarom een Deltaplan in plaats van
een Woonvisie?

deze herziening. De herziene Woonvisie wordt vast-

De gemeente hanteert de term Deltaplan omdat

gelegd in het Deltaplan Wonen, dat momenteel

het plan het verminderen van het grote tekort op

door de gemeente wordt opgesteld. Dat gebeurt in

de Amersfoortse woningmarkt als belangrijkste

overleg met de corporaties, huurdersorganisaties

onderwerp heeft. Met de term Deltaplan wil de

en andere betrokken partijen. Ook Hestia is partij

gemeente het belang hiervan benadrukken.

Eens in de vijf jaar wordt deze Woonvisie herzien.

bij de totstandkoming van het Deltaplan Wonen.
De conceptversie van dit stuk is dit voorjaar in de
gemeenteraad besproken.

12
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Inclusieve stad
In het plan is ook veel aandacht voor de zogenaamde

Bij al deze ambities is het uitgangspunt dat de

inclusieve stad. Dit is een stad waar alle verschillende

leefbaarheid en duurzaamheid voorop staan.

groepen samen kunnen wonen: starters, gezinnen,

Om de ambities in het deltaplan te realiseren is

ouderen, kwetsbare groepen, mensen met lage inkomens

samenwerking van de gemeente met andere partijen

en mensen met een zorgbehoefte. Er moeten goede

zoals de corporaties, maar ook met projectontwik-

sociale huurwoningen en betaalbare woningen in het

kelaars noodzakelijk. Hestia volgt de ontwikkelingen

middensegment worden gebouwd.

uiteraard nauwlettend en probeert daarbij zoveel
mogelijk inbreng te leveren om de belangen van

Bij nieuwbouwprojecten van projectontwikkelaars

de huurders van Portaal goed te behartigen.

moet tenminste 35% van de woningen bestaan uit
sociale huurwoningen, 10% uit woningen voor het
lagere middensegment en voor 10% uit woningen
voor het hogere middensegment. Woningcorporaties,
zoals Portaal richten zich volledig op nieuwbouw van
sociale huurwoningen. Tot 2030 moet Amersfoort
met ongeveer duizend woningen per jaar groeien.

Woningcorporaties, zoals
Portaal richten zich volledig
op nieuwbouw van sociale
huurwoningen .
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GEEF UW MENING

Uw mening telt,
laat ons die horen
Andie van den Ochtend

Hestia vertegenwoordigt alle huurders van Portaal: jong en
oud, alleen- en samenwonend, jonge gezinnen, gezinnen
waar de kinderen zijn uitgevlogen, senioren, geboren
en getogen Nederlanders en nieuwe Nederlanders. Uw
stem is voor ons belangrijk, ongeacht uw achtergrond of
omstandigheden. Het kennen en vertegenwoordigen van
die verschillen geeft onze adviezen aan Portaal juist meer
zeggingskracht.

14
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Er wordt veel van het bestuur van Hestia gevraagd.
De tijdsinvestering van de bestuursleden is groot,
zowel tijdens ‘gewone’ kantooruren als in de avonduren. Dossiers zijn omvangrijk en vaak ingewikkeld.
In deze drukte is het soms moeilijk om u als huurder
te blijven informeren en te horen. Het vertalen van
langdurige en taaie beleidsstukken naar iets dat voor
niet-helemaal-ingewijden begrijpelijk is, is een
pittige opgave en schiet er snel bij in. Toch vinden
wij informeren en hóren belangrijk.
U informeren lukt over het algemeen wel. Dit doen
wij bijvoorbeeld via onze website www.bvhestia.nl,
maar vooral ook via ons Magazine dat tweemaal
per jaar verschijnt. Daarbij weten steeds meer
huurders ons te vinden met individuele vragen of
met verzoeken om bemiddeling bij klachten.
Als het gaat om het betrekken en horen van u als
huurder, heeft u de laatste tijd minder van ons gehoord.
Er waren simpelweg weinig aanknopingspunten voor
bijvoorbeeld enquêtes of bijeenkomsten. Omvangrijke
en taaie dossiers hebben de dienst uitgemaakt.
Wij willen u in de komende tijd vaker om uw mening
vragen.
Om uw mening te horen is het belangrijk dat wij u

Heeft u tips voor ons hoe
we meer huurders kunnen
bereiken? Laat het ons weten!
Stuur een email naar
info@bvhestia .nl

weten te vinden. Uw mening telt!
Meedoen is makkelijk. Stuur een email naar
info@bvhestia.nl met uw naam en adres. U ontvangt
dan af en toe vragen van ons waar u een mening over
kunt geven, informatie over actuele ontwikkelingen
of een uitnodiging voor een bijeenkomst.
Of vul de antwoordkaart in en stuur die ons toe.
U hoeft geen postzegel te plakken.
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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 de antwoordkaart die bij dit
Magazine is gevoegd.

Hestia en uw privacy
Met het invullen en toesturen van de antwoordkaart of verstrekken van uw gegevens per email
geeft u aan Hestia toestemming om uw gegevens
op te slaan. Wij gebruiken de informatie om u
te kunnen informeren en u te betrekken bij ons
werk. Hestia deelt uw gegevens met niemand.
U kunt ons altijd vragen uw gegevens uit ons
bestand te halen.

Bent u de kaart kwijt?
U kunt telefonisch een nieuwe kaartvragen op maandag
en donderdag van 9 tot 12uur, via 033 470 10 49.
Of een antwoordformulier via onze website downloaden
www.bvhestia.nl, invullen en zonder postzegel toesturen.
Of u stuurt ons een email met uw naam en adres.
U zet daarbij ‘ik wil lid worden’ in de onderwerpregel
Wij registreren één persoon per adres.

Lid zijn heeft voordelen
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.

Actief in de buurt
Bent u actief in, met en voor uw buurt?
Hestia ondersteunt bewonersgroepen.
Kijk op www.bvhestia.nl voor informatie.

Contact en meer informatie
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
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Hestia is de vereniging van en voor huurders van Portaal Eemland in
Amersfoort. Bewonersvereniging Hestia is een onafhankelijke en zelfstandige
huurdersorganisatie. Hestia werkt nauw samen met VHOS in Soest.
Van Randwijcklaan 33

3814 AB AMERSFOORT

Telefoon: (033) 470 10 49 info@bvhestia.nl www.bvhestia.nl

