
Kwartaalrapportage Huurders Belangen Zeewolde vierde kwartaal 2021 

Dit laatste kwartaal van 2021 hebben wij afscheid genomen van vrijwilliger Linda Blijham.  

Ook heeft Huurdersbelangen Zeewolde eindelijk, de Jaarvergadering gehouden op 15 november 

2021 bij De Lux. 

Op de jaarvergadering waren buiten de leden van Huurdersbelangen Zeewolde en het bestuur,      

ook de nieuwe directeur ven Woonpalet Carolien van Rijen en het nieuwe lid van de Raad van 

Commissarissen Saskia Boot aanwezig.  

Het jaarverslag van 2021 was op de website geplaatst en daar zijn geen vragen overgekomen, waarna 

Carolien van Rijen het woord nam en een uitleg gaf over de nieuwbouw van woningen.                    

Wat is daarvoor nodig? Over de locatie en welk soort woningen er gebouwd worden.  

Daarna een presentatie van ons bestuurslid Gerard Jan de Brieder over de bewustwording energie 

gebruik.                                                                                                                                                                     

Wij hebben als Energieteam van HBZ veel onderzoek gedaan naar toepassingen in zowel huur- als 

koopwoningen betreffende energiebesparing en duurzaamheid.  

Voorzitter Jan Zwaan en bestuurslid Joyce van Haperen zijn aftredend en herkiesbaar hier gaan de 

aanwezige leden mee akkoord en Gerard Jan de Brieder was interim en is nu benoemd tot 

bestuurslid.  

Het was een goede bijeenkomst en de presentatie van de sprekers gaf voldoende discussie.                

Al met al een geslaagde vergadering.  

Het bestuur van HBZ was aanwezig bij de start bouw van de Knarrenhof locatie Zeewolde. 

3 leden van HBZ waren aanwezig bij de inloopbijeenkomst Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan.  

Woonpalet en HBZ hebben een bespreking over advies urgentiereglement en duurzaamheid en 

bewustwording bij de prestatieafspraken.  

De Woonbond en Webinar Taskforce wonen en zorg, hebben op de website neergezet hoe je langer  

gezond en gelukkig zelfstandig kan blijven wonen.                                                                                        

Jan Zwaan (HBZ) zal tijdens de prestatieafspraken met Woonpalet en de Gemeente aan de orde 

stellen dat dit wel in de prestatieafspraken van 2022 moet worden genoemd.  

Huurdersbelangen Zeewolde is ook bezig met website vernieuwing, ondersteuning, vindbaarheid en 

koppeling Facebook, hierbij krijgen wij ondersteuning van een externe partij.  

 


