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De vlag kan uit Eindelijk.

Recent las ik in de krant dat de regering Rob van Gijzel 

(oud burgemeester van Eindhoven) heeft gevraagd een 

oplossing te bedenken voor de WONINGNOOD!

Ik zal u zeggen en velen van u zullen zich dat herinneren. 

Toen ik jong was en in 1967 dus precies een halve eeuw 

geleden wilde gaan trouwen zochten wij huisvesting. 

Wij beiden werkzaam in Amsterdam verwachtten geen 

probleem maar wat schetste onze verbazing een wachtlijst 

van 8 jaar of meer. Voor de huidige jeugd is de situatie 

nog steeds hetzelfde terwijl de ons omringende landen 

deze problematiek allang hebben opgelost! Maar nu na 

ruim een halve eeuw wordt ook door de regering erkend, 

dat de bestaande woningnood een probleem is. Chapeau 

en de vlag kan uit, men gaat werken aan een oplossing. 

Die oplossing zal mijn tijd wel duren, maar ik mag hopen 

dat mijn kleinkinderen niet meer met deze problemen te 

maken krijgen.

De Nederlandse Vereniging van Makelaars reageerden 

direct met de melding dat de Corporaties 375.000 van 

hun woningen niet sociaal verhuren en dat deze woningen 

maar aan de vrije huurmarkt moeten worden aangebo-

den. Hieruit blijkt maar weer hoe bedrijfsblind men in de 

sector bezig is. Deze 375.000 woningen worden door de 

woningwetbescherming vast gehouden door zogenaamde 

“scheefhuurders” die ook geen passende betaalbare 

woning kunnen vinden. Al zouden ze vrij kunnen komen 

dan nog zouden ze direct toegewezen kunnen worden 

aan zogenaamde “dure scheefhuurders”, want daarvan 

zijn er vrijwel evenveel. Deze situatie leidt ertoe dat ook de 

corporatiewereld nog moord en brand schreeuwt om meer 

woningen voor de sociale sector. Ondanks de nieuwe 

woningwet voor de sociale woningen zit de sector 

muurvast en dat komt, omdat er te weinig woningen 

zijn in de verhuursector van € 710,- tot €1.000,- 

huur per maand. Waren er wel voldoende wonin-

gen in die huurklasse dan zou er ook voldoende 

doorstroming kunnen zijn. Dat is nog niet het geval 

dus heeft jong en oud een groot woon probleem 

en Rob van Gijzel wil nu ideeën ontwikkelen om 

dit probleem op te lossen. Bouwen, bouwen en 

nog eens bouwen zou ik denken.

Het probleem blijft voorlopig complex, want de 

vrije huurmarkt is al onbetaalbaar geworden door 

verscherpte hypotheek eisen, tekort aan bouw 

capaciteit door de crisis, sloop bejaarden tehuizen, 

het lang zelfstandig laten wonen van ouderen 

maar ook van gehandicapten en hulpbehoeftigen, 

echtscheidingen, statushouders en allerlei andere 

bijzondere doelgroepen. Hier en daar dreigen al 

situaties te ontstaan waarbij gewone middeninko-

men huurders uit de stad worden verdreven net 

als in London is gebeurd.

Rob van Gijzel wil de oplossing zoeken door 

te polderen. Ik wens hem veel succes en zou 

hem zeker adviseren corporaties erbij te betrek-

ken want zij hebben een schat aan kennis. In 

de Haarlemmermeer zijn de grootste nieuw-

bouw locaties gelukkig bekend en we kunnen 

“direct”aan de slag. Doe je best poldermannen.

oKKie van der Vliet, Voozitter VHH.
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Op een goed bezochte Nieuwjaarsreceptie sprak de 

voorzitter oKKie van der Vliet de menigte toe met de 

volgende woorden:

Hartelijk dank voor uw komst.  De VHH wenst u een 

gelukkig Nieuwjaar met veel gezondheid en maatschap-

pelijke voorspoed.

Afgelopen jaar is de VHH druk geweest in het drie-

partijen overleg met Gemeente en Ymere betref-

fende de “Raamovereenkomst” voor 2016 t/m 

2020 en de bijbehorende prestatie afspraken voor 

2016 en 2017. Waarbij vermeld kan worden dat 

de afspraken voor 2017 op 14 december zijn 

ondertekend en vervolgens naar het ministerie 

gestuurd.

Dit brengt mij bij de Wakker-NL uitzending van 

afgelopen zondag 8 januari, waar minister Stef 

Blok te gast was en uiteraard werd geïnter-

viewd. De presentator vroeg hem of hij nog erg 

druk was met het aansturen van de woning-

markt en of hij die functie nog ambieerde in 

een nieuw kabinet na de verkiezingen, als hij 

daarvoor gevraagd zou worden.

Hij antwoordde in de trant van; 

Er is niet zoveel meer te doen. De nieuwe wet 

staat, al het noodzakelijke is geregeld, er zijn 

genoeg sociale woningen en de wet moet maar 

eens goed geïmplementeerd worden.  Het 

enige wat nu nog moet gebeuren is huurwo-

ningen bouwen voor de modale inkomens. 

Daar heb je bouwgronden voor nodig die 

gemeenten moeten ontwikkelen om vervol-

gens aan te bieden aan particuliere onder-

nemers. Hiermee gaat minister Blok volledig 

voorbij aan het feit wat hij zelf noemt in een 

interview met Aedes dat 500.000 woningen in 

Nederland worden bewoond door bewoners 

waarvoor die woningen niet bedoeld zijn. In die 

zelfde Aedes uitgave staat dat de gemiddelde huur van 

de sociale huurwoningen € 502.- bedraagt zijnde 72% 

van de maximale huurprijs. Zelfs met een extra huur-

verhoging van 20% blijven die woningen goedkoop en 

krijg je die woningen niet vrij voor de gezinnen, die in 

aanmerking komen voor die sociale huurwoning! Daar 

is meer voor nodig dan de huidige nieuwe wettelijke 

middelen. Dus blijft de krapte in de sociale huurmarkt 

bestaan denken wij.

Voor het nakomen van de afspraken voor 2017 moeten 

we, de drie betrokkenen Gemeente, Ymere en VHH, 

het komend jaar gericht werken. Zo ook zaken als 

huurverhoging en een nieuw huurbeleid, dat Ymere in 

overleg met huurders wil ontwikkelen. In ons intensieve 

overleg met beheerders en bestuurders hebben we het 

afgelopen jaar meermalen gewezen op de potentiële 

economische groei mogelijkheden van onze gemeente 

en de daarmee samenhangende noodzakelijke expansie 

aan woningbehoefte. Bij Ymere heeft de VHH regel-

matig gewezen op deze woningbehoefte maar Ymere 

is gebonden aan de financiële eisen van AW (Autori-

teit Woningcorporaties) en kan daarom maar matig in 

nieuwbouw investeren. Desalniettemin gaan we in 2017 

als tripartiet in overleg hoe dit probleem strategisch op 

te lossen. De gemeente heeft al bekend gemaakt een 

deel van het industrie terrein “De President” te herbe-

stemmen voor woningbouw en Nieuw Vennep west te 

gaan ontwikkelen. Dus al met al goede plannen om de 

woning beschikbaarheid te vergroten.

De betaalbaarheid van woningen vooral in de vrije 

Nieuwjaarstoespraak  2017-01-12
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Badhoevedorp. De bewonerscommissie heeft vijf jaar 

geleden de koers veranderd van een  voornamelijk 

formele zaak naar een meer sociaal beleid, waar de 

bewoner en de sociale cohesie binnen het seni-

orencomplex meer centraal staat. Daarbij houdt 

de BC wel de regie in handen voor wat betreft 

contacten met Ymere en VHH. Naast alle activi-

teiten in de recreatieruimte houdt de BC ook de 

openbare ruimte om het complex goed in de 

gaten en zijn zij gesprekspartner met gemeente 

Haarlemmermeer over het plan Quatrebras en 

de infrastructuur. De BC heeft ook een aantal 

wensen op haar lijst staan. Zoals videomonito-

ring bij de centrale hal en een leeftijdsverlaging 

voor kandidaat-leden tot 50+ . 

Vijf jaar geleden was er een onenigheid binnen 

de BC en leek deze er  mee op te houden. Dan 

zou de vereniging uit elkaar vallen, vertelt 

sector is vrijwel onbeheersbaar omhoog geschoten en 

dat heeft zijn weerslag op huurwoningen zeker ook in 

de sociale sector. Zolang er onvoldoende huurwoningen 

worden aangeboden zal de betaalbaarheid een pro-

bleem blijven, dat Nederland sinds de tweede wereld-

oorlog niet heeft kunnen oplossen. Sorry huurders het 

is niet anders, maar we blijven strijden voor betaalbaar-

heid.

De leefbaarheid staat onder druk door het nieuwe 

woningbeleid! Door de Europese regelgeving om sociale 

huurwoningen inkomen afhankelijk te maken, worden 

vrijkomende woningen bijna volledig toegewezen aan 

uitkeringgerechtigden, éénoudergezinnen, statushou-

ders, daklozen, psychiatrische discussiegevallen of ande-

ren aangegeven vanuit het gemeente beleid. De VHH 

zag dit aankomen en heeft in de Raamovereenkomst 

vast laten leggen dat 50% van de gemuteerde wonin-

gen naar regulier woningzoekenden moet gaan. Dit 

neemt niet weg, dat het beleid een negatief effect heeft 

op de wijk en zijn leefbaarheid, want de integratie ont-

breekt! Er kunnen dus wijken ontstaan waar de woon 

variatie teniet wordt gedaan en de segregatie toeneemt 

iets dat de Gemeente en wij eigenlijk niet willen laten 

gebeuren.

De economie lijkt verbeterd maar heeft de mensen in 

armoede nog niet bereikt.Dus blijven wij uw aandacht 

vragen voor deze ongewenste situatie.

De Vereniging Huurders Haarlemmermeer kijkt 

ernaar uit om samen met u te werken aan betaal-

bare en voldoende beschikbare woningen in een 

dynamisch Haarlemmermeer.

Gezelligheid bij BC Azaleaflat troef, 
maar de omgeving wordt in de gaten 
gehouden.
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Het begrip participatie was in februari aanlei-

ding voor een inspiratie dag bij SHY. Daarbij 

werd door Ymere medewerkers samen met 

vertegenwoordigers van huurdersorganisaties, 

waaronder de VHH, binnen de SHY gespro-

ken en hard op gedacht over nieuwe vormen 

van participatie. Na presentaties werd in drie 

gespreksrondes een top drie van ‘nieuwe’ 

manieren van participatie samengesteld: 

1. Jongerenparticipatie, 2. Hoorzitting, 3. Vroeg ver-

binding zoeken en daarbij de verwachtingen duidelijk 

maken. Inge Welman en Cor van Tilborgh waren voor 

het begrip hoorzitting. Zij werken samen nu met ver-

tegenwoordigers van De Waakvlam en Ymere in petit 

comité een plan voor een ‘In gesprek met‘ avond uit 

die als een pilot in de gemeente Haarlemmermeer gaar 

plaatsvinden.

Integere Inge en creatieve Cor zijn 
voor hoorzitting tijdens inspiratie dag

Luc Sax. Na gesprekken met de VHH, hebben Ab Man-

naart en ik de schouders er onder gezet. Samen met 

Ans Roelvink vormen zij een coördinerend trio met een 

activiteitencommissie van drie leden er onder, die altijd 

klaar staat voor de sociale activiteiten. Die agenda is 

goed gevuld met een wekelijks klaverjas- en rummikub-

avond in de recreatieruimte van het complex. Er zijn ook 

nog grotere evenementen, zoals de nieuwjaarsrecep-

tie gevolgd door een gezamenlijk diner, de paas- en 

kerstbrunch, enkele keren bingo per jaar en de zomer 

barbecue. Het clubje dat wekelijks bij elkaar komt 

om te  klaverjassen of te rummikubben opent en 

sluit hun seizoen met een gezamenlijke maaltijd. 

Soms worden er extra activiteiten georganiseerd, 

zoals een busreis naar een attractie in Nederland.

De BC fungeert ook als contactpersoon naar 

Ymere en VHH. Zo weet Luc Sax vaak de weg 

binnen de wooncorporatie om een probleem bij 

de juiste persoon aan te kaarten. Daarbij houdt 

hij de lijnen kort met gebiedsbeheer en de huis-

meester van Ymere. Er zijn geen grote proble-

men met het onderhoud in dit complex. Wel 

zou een videofoonsysteem handig zijn voor de 

veiligheid van de bewoners. Dit is niet de enige 

wens, die op het lijstje van de BC staat. Er is 

veel te doen binnen de gemeente Haarlemmer-

meer als het gaat om het ontlabelen van seni-

orencomplexen. Sommige complexen worden 

verrast omdat bij onvoldoende aanbod van huurders 

boven de 55 jaar er jongere huurders maar ook gezin-

nen tussen de senioren komen te wonen. We hebben 

het voorrecht om leden die bij ons op de wachtlijst staan 

als kandidaat bewoner bij Ymere voor te dragen , maar 

het zou prettig zijn om de minimum leeftijd naar 50+ te 

verlagen. Daarbij denkt men aan de continuïteit van de 

BC voordat de hoge leeftijd deze parten gaat spelen.

Als men vanuit het complex naar buiten kijkt ziet men de 

vorderingen van het plan Quatrebras, waar luxe villa’s 

een deel van het wandelbos gaan innemen. Het is ware 

kaalslag, waarbij bomen worden gekapt en het bos een 

trieste aanblik geeft. De BC is al jaren betrokken bij het 

overleg, dat door de gemeente wordt georganiseerd om 

de aanleg van Quatrebras in goede banen te leiden en 

men heeft daar al succes geboekt. Zo zijn we tegen het 

doortrekken van de Keizersweg voor ons complex. Dat 

heeft al geleid tot het voorlopige uitstel van dit besluit. 

De kaalslag van bomen gaat op termijn gecompenseerd 

worden met het planten van nieuwe bomen en dat plan 

is een nieuw obstakel voor de bewoners van het com-

plex. De projectleider gaf aan, dat er nieuwe bomen 

voor het complex geplaatst zullen gaan worden. Deze 

maatregel neemt veel licht weg en zorgt ervoor dat de 

kamers op het zuidwesten donkerder worden. Hierdoor 

worden de woningen minder aantrekkelijk voor toekom-

stige huurders.
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In oktober 2016 werd binnen de SHY het begrip parti-

cipatie weer op de agenda gezet. De werkgroep binnen 

SHY was enkele jaren er voor nog opgeheven, omdat 

midden in de periode van de grote reorganisatie binnen 

Ymere er veel mutaties waren binnen de wooncorporatie 

en er weinig respons kwam vanuit Ymere. Bovendien 

had de werkgroep veel overeenkomsten, wat onder-

werpen betreft, met de werkgroep beleid binnen SHY. 

Tijdens een kick-off vergadering gaven de huurderor-

ganisaties aan bereid zijn voor een nieuwe impuls in 

participatie binnen SHY.

Op 7 februari waren 35 vertegenwoordigers vanuit 

Ymere, HYA, HAVA, De Waakvlam en de VHH aanwe-

zig op de inspiratie dag die in Amsterdam-Osdorp werd 

georganiseerd. Bij aankomst gaf Jantina Bijpost van 

!WOON (vroeger ASW) aan de deelnemers de opdracht 

mee om voor hun voornaam een bijvoeglijk naamwoord 

te benoemen dat sloeg op hun karakter.  Inge Welman 

ging de inspiratie dag door als Integere Inge en Cor van 

Tilborgh had Creatieve voor zijn voornaam geplaatst. Na 

het openingswoord van Harry Platte gaf Jantina Bijpost 

gaf de aftrap aan de inspiratiedag Visie op participatie 

met een voorstelronde. Atta de Tolk leverde de deelne-

mers extra inspiratie met een openingsgedicht, maar hij 

was de hele dag aanwezig om zijn notulen te maken, 

waar mee hij op rapachtige wijze de dag samen vatte. 

Paul Doevendans (Atrivé) was de eerste spreker en gaf 

zijn visie over landelijke ontwikkelingen en proeftuinen 

versterken invloed huurdersorganisaties. Daarbij had 

hij negen principes, waaronder relatieopbouw en visie 

( ambities en verwachtingen van participatie lopen niet 

te ver uiteen), van vitale huurdersparticipatie op het 

oog. Marcel Suitela (Stichting !WOON) gaf een relaas 

over  Leren participeren in de community. Hij heeft in 

Amsterdam-Osdorp en in Zuid-Oost gewerkt aan parti-

cipatie van huurders in de wijken. Daarbij heeft hij aan 

een bewonersinitiatief gewerkt wat een 100% organisa-

tiegraad bereikt in samenwerkende buurtorganisaties en 

steunpunten, als praktijkvoorbeeld van participatie.

De deelnemers konden na de introductie aan verschil-

lende gesprektafels in een Wereld café hun visie over 

participatie en eventuele knelpunten op het tafelkleed 

kwijt. Daarbij werd om de zoveel tijd gewisseld van 

samenstelling  aan tafel om ideeën te verversen. 

In de middag was er tijd om de ideeën uit de och-

tendsessie uit te werken en het maken van een tijdlijn 

met highlights van participatie. Daarbij werd in drie 

groepen gewerkt om een vertaalslag te maken naar 

zaken zoals: Verbindingen blije highlights, Verbin-

dingen algemeen en  Wat kan beter. 

Tijdens de brainstormsessies werden de zaken 

verder uitgewerkt en aan het eind van de 

middag waren drie participatiezaken waar priori-

teit aan gegeven wordt. Daar werd door verte-

genwoordigers van De Waakvlam, Inge en Cor 

aangegeven dat zij samen met Ymere het idee 

over een Hoorzitting als nieuwe methode van 

participatie uit te werken. 

Ata de Tolk vatte de dag samen in een rapach-

tige wijze, waarna de deelnemers on de het 

genot van een glas en hapjes de dag afsloten. 

Inmiddels is het idee voor een Hoorzitting een 

fase verder. Inge en Cor werken samen nu 

met vertegenwoordigers van De Waakvlam 

en Ymere in petit comité een plan voor een ‘In 

gesprek met‘ avond uit die als een pilot in de 

gemeente Haarlemmermeer gaat plaatsvinden.   
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Ze woont al weer acht jaar 

met veel plezier in Hoofddorp 

en wil zich inzetten voor de 

huurders in Floriande en de 

woongebieden ten westen van 

de IJweg in Hoofddorp. Die 

passie voor het verdedigen 

van huurdersbelangen heeft 

zij met de paplepel ingegeven 

gekregen van haar vader, die 

in Amsterdam veel werk verzette in het belang 

van huurders. Op 1 april zal Dea Storm de taak 

van Linda Schouten in gebied 4 overnemen en 

als de algemene ledenvergadering van de VHH 

begin april akkoord gaat met haar benoeming 

tot bestuurslid is zij van haar adspirant-status 

af. Nu werkt zij samen met Linda in het gebied 

en maakt kennis met de bewonerscommissies. 

Dea was in Amsterdam ook al betrokken bij 

bewonerscommissies toen zij huurde bij Woon-

corporatie Eigen Haard. ‘De buurt waar ik nu 

woon is  tamelijk jong’, vertelt zij,’ en er heerst 

een goede sfeer en ik heb ook nog een tuintje’. 

Dea is ook tevreden over Ymere, die al wat 

‘dingetjes’ heeft opgelost. In Amsterdam had zij 

ook rustige perioden bij de bewonerscommis-

sies bij Wooncorporatie Eigen Haard, net als in 

de gemeente Haarlemmermeer, beleefd. Daar 

kwam een BC enkele keren per jaar bij elkaar. 

Dit in tegenstelling tot tijden van renovatie of 

sloop van de oudere woningen in Amsterdam 

en vooral in het centrum, waar veel huurwo-

ningen van Eigen Haard werden verkocht. Dit 

waren voor bewonerscommissies roerige tijden 

met veel informatieavonden voor huurders en 

overleg met de verhuurder. 

De VHH-advertentie, die eind vorig jaar voor nieuwe 

bestuursleden in de lokale media verscheen, wekte haar 

interesse opnieuw voor de belangenbehartiging voor 

huurders. Het bracht Dea weer bij haar oude passie. Zo 

kan zij kan het nog steeds niet begrijpen dat er grote 

verschillen zijn in huurbedragen, onder andere door 

mutaties, bij gelijkwaardige woningen. ‘Aan de huurver-

hogingen door mutaties moet wat worden gedaan’: stelt 

zij. Dea zou daar veel tijd in willen steken, maar  een 

fulltime vrijwilliger zal zij niet kunnen zijn. Dea is name-

lijk werkzaam als research coördinator op de afdeling 

Oncologie van het Spaarne Gasthuis. Daar coördineert 

zij klinische studies. Voordat zij in het Spaarne Gasthuis 

werkte, was Dea in het Onze Lieve Vrouwen Gasthuis 

en Anthonie van Leeuwenhoek Ziekenhuis werkzaam in 

de medische radio therapie en het röntgenonderzoek. 

In haar vrije tijd is Dea vaak te vinden in de Waterlei-

dingduinen of andere natuurgebieden in Nederland, 

waar zij graag wandelt of paard rijdt en geniet van de 

natuur. Naast natuurliefhebber is Dea ook cultuurlief-

hebster en is te vinden in de schouwburgen of theaters 

in de regio. Daarbij bezoekt zij klassieke concerten, 

cabaret, musicals. Nu is De Meerse haar culturele thuis-

basis, maar zij komt ook nog in De La Martheater en/

of Carré. Een andere passie is reizen en dat beperkt zich 

niet tot een enkele categorie. Zij houdt van reizen naar 

exotische bestemmingen (Afrika is haar favoriet), maar 

zij is ook te vinden in steden tijdens een citytrip. 

Dea Storm heeft huurderswerk met 
paplepel binnen gekregen
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Hij is sinds november kandi-

daat bestuurslid bij de VHH, 

maar heeft een lange staat 

van dienst in zijn werkzame 

leven bij diverse onderne-

mingen. Daarbij is hij continu 

in verschillende techni-

sche beroepen werkzaam 

geweest. Helaas liet een deel 

van zijn lichaam hem in de 

steek, maar na een groot aantal sollicitaties is hij bij de 

VHH om zijn kennis en kunde in dienst van de huurders in 

Nieuw-Vennep te stellen.

Zijn wieg stond in Schiedam, maar veertig jaar geleden 

kwam hij met zijn ouders, broers en zusters in Nieuw-Ven-

nep wonen. Daar leerde hij ook zijn vrouw Cora kennen, 

vanuit het jongerenkoor waar beiden lid van waren. Daar 

is zijn passie voor muziek geboren en gebleven, waarbij 

synthesizers muziek, maar ook een kerkorgel zijn oren 

zeker zullen spitsen. In zijn jonge jaren was het zingen niet 

het enige  waar Ludo zijn vrije tijde mee vulde. Vanaf zijn 

17e jaar was hij een verdienstelijke voetballer bij DIOS. Als 

spits scoorde hij regelmatig en dat leverde hem een plaats 

op in  het DIOS elftal van de eeuw bij het 100-jarig jubi-

leum van de vereniging. Een zware blessure aan zijn knie 

maakte veertig jaar geleden een eind aan zijn voetbalcar-

rière, waar hij nog steeds trots op terug kijkt.  Dat doet hij 

ook op zijn technische loopbaan van 43 jaar. Diverse func-

ties heeft hij bekleed vanaf de bedrijfsschool van Fokker, 

via crewchief bij Luchtmacht tijdens zijn dienstplicht naar 

grondwerktuigkundige bij Martinair. Zijn volgende carrière 

stap had hij al in zijn gedachten: Boordwerktuigkundige 

wilde hij worden, maar dat traject duurde minimaal 17 

jaar, vanwege het grote aantal kandidaten. Daar had 

Vermeulen geen zin en hij ging op zoek naar een nieuwe 

baan in de service verlenende tak van techniek. Bij een 

aantal ondernemingen heeft hij als service monteur de 

halve wereld gezien en problemen bij diverse apparaten 

opgelost. Vaak op locatie, maar door de voortschrijdende 

digitale techniek ook van huis uit. ‘Als men dan toch niet 

uit het probleem kwam’, vertelt hij,’ dan was het een 

ticket boeken en naar de klant om de storing te verhel-

pen’. De service instelling bracht hem vorig jaar bij de 

VHH. Vermeulen had pech met zijn lichaam en kwam 

na twee heupoperaties, en operaties aan beide knieën 

in de WIA terecht. ‘Ik heb ook nog op de touringcar 

gereden’, vervolgt hij,’ maar mijn mobiliteit liet mij 

in de steek’. Zijn leeftijd en lichamelijke toestand 

maakte een terugkeer op de arbeidsmarkt vrijwel 

onmogelijk, ondanks zijn stroom aan sollicitaties. 

Hij wilde dienstbaar zijn voor de mensheid en eind 

vorig jaar werd Ludo ‘gegrepen’ door de adver-

tentie van de VHH voor gebiedsvertegenwoordi-

gers. Dat leek hem wel een mooie taak, om op 

deze manier zich in dienst van de huurder te stel-

len. Hij had ook al wat ervaring met het onder-

houd aan zijn woning met Ymere. ‘Ik had Ymere 

gevraagd wanneer het schilderwerk aan onze 

woningen’, vertelt hij,’ een opknapbeurt zou krij-

gen, want bij uitstel zou het hout verrot raken en 

de kozijnen vervangen moeten worden’. Volgens 

Ymere was er geen budget voor het schilderwerk, 

maar was men terdege op de hoogte van de staat 

van de kozijnen en accepteerde de eventuele 

vervanging van de kozijnen. Hij denkt er zelfs 

over na om een BC in zijn buurt op te richten om 

de kwaliteit van de woningen op peil te houden 

en waar mogelijk te verbeteren. ‘Ik mag dan niet 

zo goed meer kunnen lopen’, vervolgt hij,’ maar 

laat zeker niet over mij heen lopen’. Vanaf 1 mei 

zal Ludo Vermeulen als gebiedsvertegenwoordi-

ger in Nieuw-Vennep de taak van Aris Verbeek 

overnemen. Met de nodige cursussen op gebied 

van Volkshuisvesting in het verschiet zal hij dan 

zijn taak goed kunnen vervullen.  

Ludo Vermeulen wil dienstbaar zijn voor 
de mensheid
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Colofon
Redactie: 

Theo Vermeij

Cor van Tilborgh

Agnes Alkemade

Adres: 
Wormerstraat 29

2131 AX Hoofddorp

Tel.: 023 - 5626276

Email: info@vhh2000.nl

Website: www.vhh2000.nl
Drukwerk en vormgeving: Paswerk, Cruquius

Bestuur
Het werkgebied Haarlemmermeer is onderverdeeld in 6 gebieden: Gebied 1 t/m 6.

De gebiedsbestuursleden houden contact met de bewonerscommissies binnen hun gebied.

De bestuursleden hebben ieder een specialisatie waarin zij autonoom werken. 

Dit binnen het kader van uitgezet beleid. Bestuursleden presenteren tijdens de algemene bestuursvergaderingen 

de voortgang via schriftelijke rapportage aan het bestuur. Het bestuur wordt ondersteund door een secretarieel/admi-

nistratief medewerkster mevr. Jeannette Heemskerk-Boekestein. 

Bestuurslid Specialisatie  Functie

Dhr. Okkie van der Vliet Beheer - Beleid & overleg Voorzitter

Mevr. Agnes Alkemade Beleid & overleg Secretaris

Dhr. Harry van de Boer Beleid & overleg Penningmeester

Dhr. Theo Vermeij Public Relations 2e Penningmeester / Bestuurslid

Dhr. Cor van Tilborgh Gebied 1 - Gebiedsgericht werken / Public Relations Bestuurslid

Mevr. Tineke Vonck Gebied 2 - Gebiedsgericht werken Bestuurslid

Mevr. Inge Welman Gebied 3 - Gebiedsgericht werken Bestuurslid

Mevr. Linda Schouten Gebied 4 - Gebiedsgericht werken Bestuurslid

Mevr. Dea Storm Gebied 4 Kandidaat Bestuurslid

Dhr. Aris Verbeek Gebied 5 - Gebiedsgericht werken / Beleid & Overleg Vice voorzitter / Bestuurslid

Dhr. Ludo Vermeulen Gebied 5 Kandidaat Bestuurslid

Dhr. Jaap Vroegop Gebied 6 - Gebiedsgericht werken Bestuurslid

Dhr. Albert Kolk Werkgroep Beleid ( SHY) Kandidaat Bestuurslid

Mevr. Lina Zonsveld  Ondersteuning secretariaat Kandidaat Bestuurslid

Uitnodiging:
Hiermee nodigen wij u uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering 

Op dinsdag 4 April 2017 aanvang 19.30 uur in

Hoofdweg 1320, 2153 LS Nieuw-Vennep


