
Kwartaalrapportage Huurders Belangen Zeewolde derde kwartaal 2021.  

Het bestuur is dit kwartaal twee keer fysiek weer bijeen geweest om lopende zaken te bespreken in 
onze bestuursvergaderingen.  
Tussentijds hebben wij nog overleg gehad, o.a. in de Oude Bieb. 
 
De onderwerpen waren o.a.: 

 De voorbereidingen voor onze jaarvergadering die gepland is in november 2021. Vanwege 
alle Corona-maatregelen kon deze in april niet doorgaan, vorig jaar ging deze in het geheel 
niet door. 

 Cursus energiecoach: Wij hebben veel tijd en energie gestoken in de cursus Energiecoach, die 
wij als bestuursleden in Amersfoort zouden gaan volgen. De bedoeling was dat wij 
geïnteresseerde huurders met behulp van energiedisplays konden informeren over het 
beperken van hun energiegebruik. Helaas zijn deze activiteiten uiteindelijk door uitblijven 
van subsidie vanuit de gemeente en het niet doorgaan van de cursus energiecoach van de 
Woonbond niet doorgegaan. 

 De begroting waarbij wij onze automatisering en website willen verbeteren, is besproken 
met Woonpalet. Deze is goedgekeurd. 

 Een aantal kleinere onderwerpen die altijd regulier besproken worden. 
 
HBZ heeft deelgenomen aan de bewonersavond: Zeewolde aardgasvrij. Hier is onze voorzitter aan 
het woord geweest, en wees op het belang dat de maatregelen voor de huurders kostenneutraal 
moeten zijn. 
 
Overleg Woonpalet/HBZ op 14 september: 
De onderwerpen die met Woonpalet onder andere zijn besproken zijn:  

 Benoeming van Saskia Boot als nieuw lid van de RVC. 

 Duurzaamheid: Plaatsing zonnepanelen bij huurwoningen. Geplande cursus energiecoach 
(zie boven). Plaatsing energiedisplays bij huurders 

 Nieuwbouw Woonpalet: o.a. het Knarrenhof in de Molenbuurt, Eilandenrijk. 

 Nieuwe invulling urgentieregeling: Tot nu toe werd dit door MDF gedaan, de bedoeling is dat 
dit straks zelf vanuit de organisatie van Woonpalet wordt gedaan. 

 
Woonbond: 

 Volgen van zgn. webinars: Omdat er geen cursussen gegeven konden worden waarbij 
geïnteresseerden aanwezig kunnen zijn, zijn er door de Woonbond webinars georganiseerd 
die een aantal bestuursleden thuis achter het beeldscherm  met interesse gevolgd hebben.  

 Verder hebben we de Provinciale vergaderingen in Utrecht via Zoom thuis gevolgd en als 
vertegenwoordiger in de Verenigingsraad heeft de voorzitter deze vergaderingen fysiek in 
Utrecht en via Zoom gevolgd. 
 

Bestuur Huurders Belangen Zeewolde. 
 
 


