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De krantenkoppen melden: Ymere, huurders en gemeente 

maken prestatie afspraken en die luiden; Wachtlijsten van 

10 tot 15 jaar, Minder verkopen en meer bouwen, Druk 

op de sociale woningmarkt omlaag, maar niet weg. Daar-

mee is de kern van het overleg tussen gemeente, Ymere 

en VHH samengevat. Voor het eerst kon u middels de 

VHH overleggen en meebeslissen over sociale woning be-

leidszaken in Haarlemmermeer, vanaf nu tot en met 2020 

dus een periode van 5 jaar. De resultaten zijn vastgelegd 

in een zogenaamde “Raamovereenkomst Haarlemmermeer 

2016-2020” en worden jaarlijks in jaarschijven verdeeld als 

prestatieafspraken. De belangrijkste onderwerpen voor de 

huurders vonden wij en vinden dat nog steeds de beschik-

baarheid van woningen en de betaalbaarheid. 

Over deze onderwerpen is dan ook lange tijd onderhan-

deld, gesproken en mede door jullie inbreng middels de 

goed werkende “Huurders Adviesraad” hebben we het 

maximale eruit kunnen halen. De jaarschijf 2016 wordt voor 

de prestatie afspraken gezien als een overgangsjaar, maar 

we zijn nu alweer aan de slag met de activiteiten plan-

nen voor 2017.

Zoals reeds gemeld is de beschikbaarheid van soci-

ale huurwoningen een belangrijk gegeven. Ymere 

beschikt met 12.000 sociale huurwoningen over 

ongeveer 20% van het totale aantal ca. 60.000 wo-

ningen in de polder en dat is ongeveer 90% van alle 

sociale huurwoningen in Haarlemmermeer. Dit be-

tekent wel dat we zuinig moeten worden met onze 

voorraad. Van deze 12.000 woningen wisselen er 

jaarlijks zo’n 6% van gebruiker die zijn toegewe-

zen aan urgenten, statushouders en de afspraak is 

nu de helft naar regulier woningzoekenden. Dat zal 

wel passend gebeuren dus geen grote woning naar 

éénpersoons huishoudens en ook passend naar in-

komen. 

Wist u trouwens dat van de 12.000 woningen er 

ongeveer 3.000 worden bewoond door huishou-

dens die op basis van huidige sociale regelgeving 

daar geen recht meer op hebben? Het is dus be-

langrijk om de beschikbaarheid te vergroten mid-

dels doorstroming. De VHH heeft dan ook de 

wens te kennen gegeven om voor de volgende 

prestatie afspraken de regeling van “Groot naar 

Beter” zodanig aan te passen dat de huur + ener-

gie kosten gelijk blijven in plaats van de huurge-

wennings regeling die nu van kracht is. 
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Ook de gemeente zal aandacht besteden aan doorstro-

ming door de beschikbaarheid van huurwoningen in het 

middensegment te bevorderen. 

Bovendien zal de gemeente in 2016/2017 90 extra 

woningen bouwen voor de meest schrijnende urgen-

te gevallen. Als VHH hebben we bij Ymere nu, het 

hun financieel een stuk beter gaat, gevraagd niet zo 

terughoudend te zijn met nieuwbouw mede om-

dat er toch ook grote economische ontwikkelingen 

worden voorspeld voor de naaste toekomst, echter 

in deze worden ze nog steeds gehinderd door de 

gigantische belasting genaamd “verhuurdersheffing” en 

de AW (autoriteit woningcorporaties) verbiedt met geleend 

geld nieuw te bouwen woningen te financieren. Dus is voor 

de minister het cirkeltje rond maar niet voor de rechtheb-

bende woningzoekenden.

Gelukkig heeft de minister bepaald dat de vrijkomende wo-

ningen passend naar inkomens groepen moet worden toe-

gewezen en in het overleg is afgesproken dat 75% (72% 

voor 2016) van de sociale huurwoningen weer sociaal pas-

send worden geplaatst.

Tot slot heeft u belangstelling voor de Raamovereenkomst 

en of de prestatieafspraken 2016 dan kunt u deze opvra-

gen bij ons secretariaat.

oKKie van der Vliet

voorzitter VHH.
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Dinsdag 5 april stond bij de VHH als dag voor het houden 

van de Algemene Leden Vergadering. Dit houdt in dat de 

bestuursleden vanaf eind december voorafgaand aan de 

ALV hun deel voor het jaarverslag moeten inleveren. Tij-

dens de vergadering worden de standaard zaken behan-

deld zoals verslagen, notulen en kascommissie, maar ook 

actuele onderwerpen. Hierdoor hoeven de aanwezigen 

niet naar een ‘gort’-droog verhaal te luisteren over wat 

er allemaal in het jaar 2015 is gebeurd op het gebied van 

huren in de regio Haarlemmermeer en of de kas in orde 

is. Dit keer waren de huurverhoging 2016 door Arnoud 

Schüller (Ymere) en de opzet van het tripartite overleg 

door Annemarieke Sandee (Fraey) de smaakmakers van 

een lange avond.

Klokslag half acht opende voorzitter oKKie van der Vliet 

de Algemene Ledenvergadering van de VHH en heette 

het talrijke publiek van harte welkom. Hij ging uitvoerig 

in op de huurverhoging en de gevolgen voor de huurders. 

Naderhand kwam het jaarverslag, dat aan de hand van de 

verslagen van de bestuursleden is samengesteld, aan de 

orde. Daarbij werd uitgebreid stil gestaan bij de ontwik-

kelingen in de gebieden en de samenwerkingsverbanden 

waar aan de VHH in het kader van SHY meewerkt. Pen-

ningmeester Harry van de Boer gaf tekst en uitleg over 

de financiën van de VHH, die er beter uitzien dan voor-

gaande jaren. De kascontrole-commissie had de boeken 

onderzocht en kwam tot de conclusie dat er décharge 

verleend kan worden. Onder applaus van de aanwezigen 

werd dit verleend. Bij het agendapunt Bestuursbenoeming 

werden de mutaties in het VHH-bestuur behandeld. Chris 

Sinke was niet herkiesbaar vanwege gezondheidsproble-

men en Ab de Groot, helaas niet aanwezig bij de ALV, trad 

na een jaar verlenging af van zijn bestuursfunctie. Hoewel 

hij een periode van drie jaar had kunnen besturen, was er 

na goed overleg met Ab besloten een voortijdig aftreden 

te realiseren en zoals oKKie vertelde: ‘stoppen komt niet 

in het woordenboek van Ab niet voor’. Vanuit de aan-

wezigen werd gevraagd hoe de toestand van Ab was, 

waarop de voorzitter aangaf dat het niet goed ging met 

Algemene Leden Vergadering op 5 april
hem. Beide aftredende bestuurders werd op 27 mei een 

afscheidsreceptie aangeboden. Ab heeft echter de regie 

over zijn eigen afscheid genomen en overleed in april. 

Als nieuwkomers presenteerden kandidaat-bestuursleden 

Inge Welman, voor gebied 3, en Raymond van der Lans, 

voor beleid , zich aan de aanwezigen en werden unaniem 

benoemd tot VHH-bestuurslid. Agnes Alkemade, Aris 

Verbeek en Jaap Vroegop werden ook met algemene 

stemmen herkozen. De toelichting op huurverhoging 

2016 werd door Arnoud Schüller (Ymere) gegeven, 

waarbij hij uitvoerig alle ins en outs behandelde. In 

deze INFO staat een artikel met uitleg over de huur-

verhoging. 

Na een korte pauze kreeg Annemarieke Sandee 

(Fraey), als onafhankelijke partij de gelegenheid 

om het proces van de prestatieafspraken Haar-

lemmermeer toe te lichten. Sandee gaf aan dat er 

stevig werd onderhandeld en dat er inhoudelijks 

tijdens de ALV niets werd meegedeeld. Zij ver-

telde wel dat deze prestatieafspraken een pilot 

zijn binnen Ymere en dat er vanuit de organisatie 

de vorderingen nauwlettend in de gaten worden 

gehouden. Sandee vertelde dat er een goede 

voortgang was en dat er medio mei ondertekening 

door de drie partijen, VHH, gemeente Haarlem-

mermeer en Ymere zal plaatsvinden. Na onderte-

kening zal de VHH wellicht in overleg met FRAEY 

de monitoring van de prestatieafspraken over bij-

voorbeeld de betaalbaarheid en beschikbaarheid 

van sociale huurwoningen ter hand nemen. Na 

de klok van tien sloot voorzitter oKKie de ALV 

en dankte iedereen voor haar of zijn inbreng, 

waarna er nog even werd na geborreld onder 

het genot van een hapje en drankje.
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Het voorstel van minister Blok voor een maximale huur-

verhoging heeft geleid tot een stevige discussie tussen 

SHY en woningcorporatie Ymere. Aan Arnoud Schüller 

(Ymere) de schone taak om het resultaat aan de aanwe-

zigen van de ALV te presenteren. Schüller vertelde dat de 

inflatie tot de laagste van de afgelopen 50 jaar behoort 

met 0,6 %. Hij vertelde dat de huurverhoging onder 

andere benodigd is voor de bijdrage aan de ver-

huurdersheffing ( 54 miljoen euro voor Ymere en in 

totaal 1,7 miljard euro voor de woningcorporaties). 

Minister Blok kwam met een voorstel van 2,1% 

voor een belastbaar inkomen tot 34.678 euro per 

jaar, een huurverhoging van 2,6 % voor de mid-

deninkomens tot 44.360 euro en voor de hogere 

inkomens geldt een huurverhoging van 4,6 %. 

Schüller gaf aan dat nieuwe ondernemingsstra-

tegie van Ymere bedoeld is voor een betere 

betaalbaarheid van de huurwoningen en om via 

Woningbenadering tot Bewonersbenadering te 

komen. Daarbij geldt: actief matchen van vraag 

en aanbod, van huur en inkomen. ‘Zo wonen 

onze huurders passend en betaalbaar’: aldus 

de Ymere medewerker. Bij Bewonersbenade-

ring gaat het platweg gezegd om: welke huur 

past de bewoner, onder andere wat betreft de 

betaalbaarheid en wat geeft het NIBUD onder-

zoek aan?

Bij de eerste niveau Bewonersbenadering geldt hoe hoger 

de huur en hoe lager het inkomen van de huurder, levert 

des te meer spanning rond betaalbaarheid. Daarbij is de 

huurtoeslag heel belangrijk voor de betaalbaarheid. 

 

Het tweede niveau van de bewonersbenadering geldt 

voor individuele groepen, zoals gezinnen die meerjarig op 

bijstandsniveau leven met een huur tussen 628 en 710 

euro huur per maand. Schüller vertelde dat in 2016 dit 

beleid wordt voortgezet voor gezinnen met een inkomen 

tot 120 % van het bijstandsniveau en dat het niet ten 

koste kan gaan van de huurtoeslag.

Bij de huurverhoging per 1 juli 2016 geldt ook de invloed 

van de marktgebieden, waarbij populaire gebieden 

zoals Amsterdam centrum , Haarlem centrum en een 

aantal delen van de gemeente Haarlemmermeer. Voor 

dit marktgebied geldt de maximale huurverhoging van 

4,6 %, maar voor gemiddeld en minder populair 3,6 % 

tot aan respectievelijk 800 en 775 euro per maand. Zie 

onderstaande tabel.

Het eindresultaat van de onderhandelingen is in onder-

staande tabel aangegeven.

Naast deze algemene huurverhogingen geldt 0% voor 

ouderen in de huurcategorie 628-710 euro per maand en 

Huurverhoging 2016 gedifferentieerd
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ontvangen. Tevens wordt huurders, die met inkomens-

val te maken krijgen (doordat kinderen die het huis 

verlaten) een passende huur aan te bieden of wordt 

passende herhuisvesting aangeboden.

Eind maart kwam de HAR voor de tweede keer bijeen om 

onder andere de voortgang van het tripartite overleg te 

bespreken. Helaas was de opkomst niet zo groots als bij 

de kick-off vergadering, maar er was voldoende ruimte 

voor vragen vanuit de raad.

Na het succes van de eerste HAR avond hebben de leden 

van de raad tussentijds via email hun reacties op vragen 

vanuit de VHH gegeven. Het bestuur vond het noodza-

kelijk om de leden te informeren over de voortgang van 

het tripartite overleg met Ymere en de gemeente Haar-

lemmermeer. Daarbij was Saskia Lieon van de Woonbond 

aanwezig om vragen vanuit de raad te beantwoorden. 

Bovendien werd het resultaat van de onderhandelingen 

door SHY met Ymere bij de huurverhoging toegelicht. De 

details ervan worden in een ander artikel in deze INFO 

behandeld.

Het ‘werk’-document over de prestatie afspraken tussen 

de drie partijen werd door voorzitter oKKie van der Vliet 

toegelicht, waarbij hij de nadruk legde op de status van 

het document en dat de inhoud vertrouwelijk is. De hoofd-

thema’s van het document zijn beschikbaarheid en betaal-

baarheid van de woningen. De voorzitter gaf aan 

dat er veel druk op de prestatieafspraken liggen 

omdat dit binnen Ymere een pilot project is. Daar-

bij komt dat er vanuit Ymere op directieniveau 

wordt gekeken naar de inhoud van het document. 

Het document moet na akkoord ook in het college 

van Burgemeester en Wethouders en naderhand 

door de gemeenteraad besproken worden. En dat 

allemaal binnen de gestelde termijn van medio mei, 

want dan moet er een handtekening komen onder 

de afspraken. oKKie van der Vliet gaf na de koffie 

uitleg over het resultaat van de onderhandelingen 

die vanuit SHY waren gevoerd over de huurver-

hogingen die per 1 juli ingaan. Hij gaf aan dat er 

stevig was onderhandeld, veelvuldig geschorst, 

maar dat het goede resultaat er mag zijn. Zo is er 

een differentiatie van de huurverhoging bereikt 

en worden ook de senioren ontzien. Saskia Lieon 

vertelde dat de VHH goed bezig is om de rech-

ten van de huurders veilig te stellen en raadde 

het bestuur aan om de voorgenomen standpun-

ten te eerbiedigen. Na twee uur waren de leden 

van de HAR bijgepraat.

0,6 % voor ouderen in de huurcategorie 586 - 628 euro 

per maand. Voor de groep huurders met een inkomen 

van maximaal 120 % van het bijstandsniveau geldt even-

eens 0% huurverhoging. Huurders met een laag inkomen 

met huren hoger dan 710 euro krijgen een verlaging van 

de huur tot 710 euro, waardoor deze huurtoeslag kunnen 

Huurders Advies Raad (HAR) voor 
de tweede keer bijeen
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De presentatie door Cor Koster van KBO en Marrit Zijlstra 

(Ymere) had een grote belangstelling van huurders en VHH 

bestuurders. De vergaderzaal van de VHH aan de Wormer-

straat was tot de laatste stoel gevuld met belangstellenden. 

Gelukkig hadden de weergoden hun best gedaan , waar-

door met een openstaande deur het aangenaam vertoe-

ven was. Bovendien was de presentatie interactief en 

kregen Koster en de andere aanwezigen zo nu en dan 

een tip.

Cor Koster gaf aan dat hij als veiligheidskundige 

voorlichting geeft aan senioren, maar dat hij in zijn 

werkzame leven taalwetenschapper was aan de Vrije 

Universiteit. Hij gaf aan dat wij als senioren bewust 

moeten worden van de risico’s die de veranderende 

samenleving met zich meebrengt. Zoals de babbel-

trucs, waarmee criminelen hun slag slaan. ‘Dat zijn 

de bekende zaken, zoals mogen we van het toilet 

gebruik maken, of een nieuwe buurvrouw, die de 

afmetingen van gordijnen of vloerbedekking wil 

opmeten, of een pakketbezorger die een pakket 

binnenshuis wil afleveren’: aldus Koster. Doe niet 

open en als je het niet vertrouwt, bel eventueel het 

bedrijf, maar laat de mensen buiten wachten (met 

als argument dat de kat weg kan lopen!). 

Als stuitend voorbeeld werd een filmpje met twee 

meisjes vertoond, die met een babbeltruc toch 

binnen waren gekomen en waar één op slinkse 

wijze de pinpas weet te bemachtigen van een 

oude vrouw. Naderhand werd de vrouw gebeld 

door de bank en werd gemeld dat haar pinpas 

gevonden was en of zij even de pincode wilde 

melden zodat de pas geblokkeerd kon worden. 

Helaas trapte zij met eigen ogen in de truc. Koster 

liet een sticker met de tekst (Geen collecte - Geen 

verkopers) zien, die als afdoende werkt bij de 

voordeur.

Daarbij kreeg Koster nog een tip vanuit het 

Veiligheid in en om het huis

publiek, waarbij een aanwezige aangaf dat bewoners van 

appartementencomplexen niet klakkeloos met een druk op 

knop in hun woning bij een belsignaal de deur van de cen-

trale hal openen, maar eerst in het video scherm kijkt wie er 

aan de deur staat voordat de deur wordt geopend.

De veiligheidskundige gaf verder aan dat de Belgen aan-

dacht besteden aan het onderwerp veiligheid en zelfs een 

week van de veiligheid een aantal jaren geleden hebben 

geïntroduceerd.

Telefooncriminaliteit werd ook behandeld. ‘We zijn meestal 

zo beleefd om een telefoonnummer terug te bellen’, ver-

volgt hij, ‘maar doe niet zo aardig bij , vooral lange, onbe-

kende nummers’. Het bespaart je een aardig hoge tele-

foonrekening en ga ook niet in op zogenaamde Microsoft 

callcenters die je in Indisch Engels jouw ‘probleem met 

Windows op je pc’ kunnen verhelpen. 

Woninginbraak is een traumatische ervaring en Koster gaf 

aan dat goed hang- en sluitwerk dat kan voorkomen. Zowel 

aan de deuren, maar ook ramen zijn een gewild object. Zorg 

ook voor verlichting tijdens je afwezigheid, zodat het een 
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Brandmelders zijn ook noodzakelijk en daarbij is het 

noodzakelijk om de werking te controleren. Daarbij kreeg 

Koster een tip vanuit het publiek om na iedere vakantie 

de brandmelder te controleren op hun werking. Koster 

gaf aan dat een gezamenlijk afgesproken vluchtroute 

essentieel is bij brand en hij vervolgde met: zorg als je in 

een hotel bent dat je van tevoren een vluchtroute verkent 

op handen en voeten. Hij gaf als tip voor mensen die 

op een zolderetage slapen een touwladder beter kunnen 

installeren om bij brand deze als vluchtweg te kunnen 

gebruiken.

KBO heeft op haar website informatie over wonen 

op www.kbo.nl/kboveilig en ook een brochure met 

als titel ‘Handige tips voor uw veiligheid’. Daarin 

worden ook tips gegeven hoe men een smart-

phone ‘boefproof’ kan maken. 

KBO heeft veiligheidsadviseurs die thuis langs 

kunnen komen voor advies, daarvoor contact 

dient men 073-6123475 te bellen of een email 

naar  uniekbo@uniekbo.nl te sturen. 

PAS OP VOOR 

DE BABBELTRUC

Wist u dat diefstal ten gevolge 

van de babbeltruc nagenoeg 

altijd pas achteraf wordt 

ontdekt? 

Wees daarom altijd alert!

bewoonde indruk achterlaat. Marrit Zijlstra vertelde dat er 

een aantal hotspots zijn, waar inbraken meer voorkomen 

als in andere delen van de gemeente Haarlemmermeer. 

Dat zijn Bornholm, Hoofddorp-Noord en Badhoevedorp. 

Zij vertelde dat Ymere er over nadenkt om een basispak-

ket veilig hang – en sluitwerk aan te leveren voor huur-

woningen in de hotspots. 

KBO heeft ook een digitale training ‘Woon veiliger’ en die 

kan via www.kbo.nl/kboveilig/digitale-training-woon-

veiliger gevolgd worden.

Brandveiligheid in de woning staat of valt met orde en 

attentie. ‘Zorg dat je bij het koken altijd een grote deksel 

hebt, die bij eventuele vlam in de pan het vuur kan doven 

en draai onmiddellijk het gas uit’, vertelt Koster,’ en als de 

telefoon gaat tijdens het koken, laat die gaan’. Zorg dat 

er geen losse snoeren over de vloer liggen en kleden niet 

kunnen wegglijden. De traptreden moeten zoveel moge-

lijk leeg zijn, want papier (op een trede) is glad en een val 

is dan snel gemaakt. 
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Zo voorkomt u woonfraude

Weet u precies wat woonfraude is? Wat wel mag 

en wat niet mag? Met deze drie tips voorkomt u 

dat u de regels overtreedt.

1. Weet wat woonfraude is

Als u niet zelf in de woning woont, pleegt u 

woonfraude. Het is dus niet toegestaan om uw 

huurwoning of berging (deels) aan andere de 

verhuren (= onderhuur). U mag de woning ook 

niet (tijdelijk) aan anderen in gebruik geven. Een 

uitzondering is huisbewaring. Dit mag alleen als 

eigenaresse hier toestemming voor geeft. Onwet-

tige activiteiten, zoals het kweken van hennep en 

het bedrijven van prostitutie, zijn natuurlijk ver-

boden.

2. Maak van uw huis geen vakantiehuis

U mag de huurwoning van eigenaresse niet 

verhuren aan toeristen via websites als AirBnB 

of Wimdu. Dat kan namelijk leiden tot overlast 

voor omwonenden.

3. Blijf baas in eigen huis

Als huurder blijft u altijd verantwoordelijk voor schade 

aan uw woning. Ook als anderen dat (in onderhuur) ver-

oorzaken. Leen uw woning dus niet uit en blijf baas in 

eigen huis.

Voorkom vervelende gevolgen
Door woonfraude kan het huurcontract door de verhuur-

der opgezegd worden. Dit betekent dat u niet langer in 

uw huis kunt blijven wonen. Ook wordt u mogelijk een 

boete opgelegd. Heeft u winst gemaakt? Die moet u dan 

terugbetalen.

Meld woonfraude
Het is vervelend als mensen bij u in de buurt huurwonin-

gen verhuren aan anderen. 

Dit kan u een onveilig gevoel geven.

Meld woonfraude bij het secretariaat VHH bereikbaar 

via: Telefoon: 023 5626 276 

of per e-mail secretariaat@vhh2000.nl
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Dit jaar wordt een nieuwe vergoedingsregeling van 

kracht voor de bewonerscommissies vallend onder de 

woningcorporatie Ymere. De reden ervan is harmoni-

satie van vergoedingen aan BC’s binnen de Samenwer-

kende Huudersorganisaties Ymere (SHY). De vergoeding 

is afhankelijk van het aantal verhuureenheden (vhe) per 

BC. De bijdrage per vhe is € 5,00. Hierbij geldt per BC 

een minimum vergoeding van € 350,00 en een maximum 

vergoeding van € 1.000,00.

Bewonerscommissies, die onder een particuliere verhuur-

der vallen, blijven een vast bedrag van  € 300,00 per jaar 

ontvangen.

Regels jaarlijkse vergoeding
De regels voor deze jaarlijkse vergoeding zijn, voor zover 

nog niet bekend:

- de BC dient zelf de vergoeding aan te vragen – m.b.v. 

VHH aanvraagformulier;

- de BC dient een begroting in voor het komende jaar;

- de BC legt jaarlijks financiële verantwoording af 

over het voorgaande jaar;

- het Bestuur van de VHH bepaalt of de vergoeding 

wordt toegekend; 

- bij het opheffen van een BC dient deze finan-

ciële verantwoording af te leggen over het jaar 

van opheffen en dient deze bij een batig saldo dit 

saldo te retourneren aan de VHH. 

Extra activiteiten met recht op vergoe-
ding:
- Er kan een bijdrage aanvraag ingediend worden 

voor extra activiteiten, zoals bijvoorbeeld voor 

een 5-, 10-, 15-, 20-jarig bestaan van de Bewo-

nerscommissie, met een interval van 5 jaar. Lei-

draad hiervoor is een bijdrage van € 10,00 per jaar 

bestaan (5 jaar geeft recht op € 50,00; 10 jaar 

geeft recht op € 100,00 , enz.)

Bewonerscommissies kunnen altijd voor advies 

over het bijhouden van hun administratie en het 

indienen van hun begroting terecht bij Harry 

van de Boer, de VHH penningmeester.

Jaarlijkse vergoedingen aan de Bewo-
nerscommissie van Ymere verhoogd
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Een VHH bestuurder is medio april van ons 

heengegaan. Op de indrukwekkende uitvaart-

plechtigheid in april werd Ab de Groot geprezen 

voor zijn tomeloze inzet als belangenbehartiger 

voor de huurders in de gemeente Haarlemmer-

meer, maar er werden ook door zijn zonen Erwin 

en Pieter vele goede herinneringen opgehaald en 

als een vader met een ijzeren wil ( hij stak zijn 

mening niet onder stoelen of banken) en groot 

voorstander van een familieband bestempeld. 

Daarbij werd zijn levenspartner Bep nog eens in 

het zonnetje gezet.

Ridder Ab ( in 2013 werd hij benoemd tot ridder 

van Oranje Nassau), zo gaf oKKie van der Vliet 

in zijn speech aan, heeft meer dan 25 jaar de 

belangen van de huurders in de gemeente 

Haarlemmermeer behartigd. De VHH-voorzitter 

heeft in 2009 kennis gemaakt en was samen 

met hem te vinden bij de provinciale vergade-

ringen van de Woonbond. oKKie haalde nog 

een anekdote aan over hun gezamenlijke ritten 

naar Amsterdam of Heerhugowaard, waar Ab 

altijd reed. Toen er op een andere locatie werd verga-

derd vroeg oKKie aan Ab of het nodig was om de weg te 

vragen, maar dat was niet het geval. Hij wist het wel en 

na enig zoekwerk lukte het ook.

Ab heeft diverse functies in het VHH bestuur vervuld en 

was in de herfst van zijn bestuurlijke carrière verantwoor-

delijk voor public relations en ondersteuning in gebied 6. 

Zijn ijzeren wil werd in 2015 nog eens duidelijk toen Ab 

werd gevraagd of hij zijn drie jaren termijn als bestuurder 

wilde ingaan of wilde stoppen. ‘Stoppen’, kwam niet in 

het woordenboek van Ab de Groot voor en na een aantal 

gesprekken werd een jaar verlenging van zijn bestuurlijke 

carrière overeengekomen.

Een erejaar waarin Ab kon genieten van en waar nodig 

advies en raad gaf. Jammerlijk genoeg nam de gezond-

heid van Ab af en was hij niet meer aanwezig tijdens de 

bestuursvergaderingen. Op de Algemene Ledenvergade-

ring werd het vertrek van Ab aangekondigd bij het agen-

dapunt bestuursverkiezingen en werd er door aanwezi-

gen gevraagd naar de gezondheidstoestand van Ab. Die 

toestand was oorzaak dat de VHH-bestuurder persoonlijk 

niet aanwezig was. oKKie van der Vliet gaf aan dat er 

voor Ab in mei een afscheidsreceptie zou georganiseerd 

worden, waarbij bekenden en huurders de 84 jarige de 

hand konden schudden. 

Het is niet zover gekomen, want zoals de VHH-voorzit-

ter het vertelde had Ab zijn eigen afscheid geregisseerd. 

Hij bleek zieker te zijn dan menigeen kon overzien en 

overleed op 14 april, negen dagen nadat zijn vertrek als 

bestuurder was meegedeeld. 

We zullen Ab missen met zijn vastberadenheid en aparte 

gevoel voor humor.

Ab de Groot in memoriam
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Een oud-VHH bestuurder is 24 april van ons heengegaan. 

Op een indrukwekkende uitvaartplechtigheid op 2 mei 

werd Henk Bakker onder andere geprezen voor zijn inzet 

als belangenbehartiger voor de huurders in de gemeente 

Haarlemmermeer. Zijn zoon Dennis, schoondochter 

Monique en kleinzoon Jesse haalden herinneringen op en 

spraken met gepaste trots over hun vader en opa. In de 

aula van crematorium Driehuis waren velen uit huurder-

land van de gemeente Haarlemmermeer aanwezig om de 

oud-penningmeester de laatste eer te bewijzen en Nelly, 

Bianca, Dennis en andere dierbaren te steunen. Een wijze 

levensles van Henk, in dichtvorm, vormde een rode draad 

bij de uitvaartplechtigheid 

Echter, hij was niet alleen in de VHH een boegbeeld, want 

zijn zoon Dennis haalde ook de bestuursfuncties die Henk 

Bakker onder ander in de vakorganisaties en uitvaartwe-

reld heeft bekleed 

Henk heeft vanaf het begin van de VHH de penningen 

beheerd. Op waardige wijze en als gentleman was hij 

één van pioniers van de VHH die vanaf 1996 de stappen 

voorwaarts maakten en van een vrijwilligersorganisatie in 

een meer professionele organisatie om te vormen. Toch 

was het een periode waar niet alles van een leien dakje 

ging en moest Henk met zijn medebestuurders soms 

wel eens stormen trotseren om het VHH bootje op 

koers te houden in de gemeente Haarlemmermeer

Henk Bakker trad in 2010 terug als penningmees-

ter bij de VHH, maar kon zijn passie voor de pen-

ningen niet ongemoeid laten en was een tijd ook 

betrokken bij de Pioniers, waar Jesse lid van was 

geworden. Henk bezocht na zijn terugtreden wel 

de Algemenen Ledenvergadering van de VHH en 

was altijd een gewaardeerde gast die aangespro-

ken werd. 

Hoewel hij er altijd tip-top uitzag en gekleed ging, 

bleek hij behoorlijk ziek te zijn, maar Henk was en 

bleef positief en zag altijd het licht aan het einde 

van de tunnel schijnen. Zelfs medio april, toen hij 

werd opgenomen om te revalideren. Echter, hij 

bleek zieker te zijn dan menigeen kon overzien en 

overleed op zondag 24 april. 

We zullen Henk missen met zijn vastberadenheid 

en gevoel voor humor.

Henk Bakker (1935-2016) in memoriam



12

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/administratief 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 2ePenningmeester/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

Dhr. Aris Verbeek Gebied 5 - Gebiedsgericht werken/

 Beleid & Overleg Vice voorzitter / Bestuurslid

Dhr. Jaap Vroegop Gebied 6 - Gebiedsgericht werken  Bestuurslid

Dhr. Raymond van der Lans Werkgroep Beleid Bestuurslid


