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VHH viert 15-jarig jubileum met forumdiscussie.
Debat leidt niet tot oplossing.
NIEUW-VENNEP – Het jubileumfeest van de Vereniging
Huurders Haarlemmermeer (VHH) leverde een discussie
op tussen een aantal parijen op de woningmarkt. De
oplossing hadden deze partijen ook niet voor handen,
maar er was wel begrip voor elkaars standpunt.
Het 15 jarige jubileum van de VHH werd vrijdagmiddag
16 september met een forumdiscussie in een volle zaal
van Het Trefpunt gevierd. VHH voorzitter Bert van der
Vleit opende de middag met de kwinkslag dat de miljoenennota op verzoek van de VHH voortijdig was uitgelekt.
Hij gaf meteen de boodschap mee aan het publiek dat de

Foto: Bert van der Vliet tijdens het openingswoord

nota weinig goeds voor de woningmarkt betekende met

voor het VHH kunstwerk

allerlei bezuinigingen.
Jos Reehorst van wooncorporatie Haag Wonen leidde als

de oude woning zit. Bij de forumdiscussie werd door

eerste in en deed dat scherp. Hij gaf aan dat het woning-

Roel Steenbeek (Ymere), Dennis Wedding (Amvest),

beleid bij de Nederlandse regering vroeger meer beteke-

Roel Paping (Woonbond), wethouder Jeroen Nobel en

nis had met een apart ministerie. Ook pleitte hij voor

voorzitter Bert van der Vliet verschillende mogelijkheden

meer overheidstoezicht bij de woningcorporaties en

besproken om de stagnerende woningmarkt vlot te

verweet hij de bestuurders meer met hun eigen zaken

trekken. Het Europese beleid met inkomensgrenzen voor

dan voor de volkshuisvesting te doen.

huursectoren helpt daarbij ook niet volgens de forumle-

Makelaar Erik Keijser was milder bij zijn inleiding. Hij had

den, omdat dit getto’s leidt.

meer aandacht voor de lokale stagnerende woningmarkt,
waarbij de economische crisis ook niet hielp. Keijser vond

Nobel waarschuwde dat dit dichterbij was dan men dacht.

dat de lage overdrachtsbelasting de huizenverkoop wel

Na afloop was Van der Vliet blij met het resultaat van de

hielp, maar was voorstander van de afschaffing ervan.

discussie. ‘Een plan van aanpak voor de stagnerende

Daarbij wordt er vooral bestaande huizen gekocht en

woningmark is er nog niet’, besloot hij,’ maar wel meer

heeft de nieuwbouw het nadeel dat de koper vaak met

begrip voor elkaars standpunt’.
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Van de bestuurstafel
Dit is alweer de laatste Info van 2011. Als ik mijn ge-

bemoedigend. Op veel essentiële punten zijn we positief

dachte laat gaan over dit jaar, kom ik tot de conclusie

en sluiten deze aan bij onze zienswijze.

dat er veel is gebeurd in de planvorming betreffende de
Woonmarkt, evenals binnen de VHH. Ik beperk me nu

Ten aanzien van de landelijke ontwikkelingen zijn we

tot enkele zaken, omdat ik mij ervan bewust ben dat dit

minder te spreken. De berichten uit Den Haag over de

nu niet het moment is voor het jaarverslag.

juiste invoering van de plannen van minister Donner blijven achterwege. Meer en meer worden kritische geluiden

Onze wens het bestuur van de VHH uit te breiden, is tot

vernomen. Grote twijfels zijn geuit door de Woonbond

aller tevredenheid gerealiseerd. Alle posities zijn bezet en

en andere belangenorganisaties. Zo ook van R. de Jong,

de samenwerking is uitstekend. Het speerpunt van de

als vertegenwoordiger van Wooncorporaties in een stuk

VHH meer naamsbekendheid te verwerven, is met name

in de Volkskrant van 12 november j.l. Hij stelde te twijfe-

door de forumdiscussie in september goed geslaagd.

len aan de houdbaarheid van de voorgestelde loongrens
van 33600 euro als max. inkomen voor het verkrijgen

Enkele plannen voor 2012 zijn al in bespreking en worden

van een sociale huurwoning.

nader uitgewerkt, waarna er hopelijk tot implementatie
kan worden over gegaan.

Ook het hanteren van deze loongrens door de Europese
Commissie wordt in twijfel getrokken, op de eerste plaats

Al eerder hebben we aangegeven dat de ontwikkelingen

omdat er geen oplossing wordt geboden voor mensen

op de woningmarkt ons zorgen baart, de hoognodige

met een inkomen net boven de beoogde loongrens. Dit

dynamiek blijft ver achter. Dit onderwerp stond cen-

deel van de bevolking valt letterlijk tussen wal en schip.

traal tijdens onze forumdiscussie. We hadden niet de

Ook wordt er voorbij gegaan aan de grote economische

verwachting dat er een oplossing voor de problematiek

verschillen in de diverse Europese landen. Zelfs binnen

zou worden geformuleerd. Echter de open houding van

Nederland zijn deze verschillen duidelijk aanwezig. Huren

alle forumleden, zowel De Gemeente Haarlemmermeer,

en huizenprijzen laten in de verschillende regio’s grote

Ymere, particuliere verhuurders en belangenorganisa-

verschillen zien.

ties om naar elkaar te luisteren en begrip te tonen voor
elkaars standpunten en met elkaar te zoeken naar oplos-

We kunnen concluderen dat mede door deze ontwik-

singen was een groot winstpunt. Als deze organisaties

kelingen er veel werk voor de belangenorganisaties blijft,

met elkaar in gesprek blijven kan dit voor de plaatselijke

we zullen met elkaar, huurders, Bewonerscommissies

woningmarkt van betekenis zijn.

en belangenorganisaties de vinger aan de pols moeten
houden en moeten samenwerken om mede sturing aan

De Gemeente Haarlemmermeer komt met de nieuwe

de invulling van onze woonsituatie.

Woonvisie 2012 – 2015, de VHH is een van de gesprekspartners hiervan. De resultaten zijn tot nu toe zeer

Ik wens U allen prettige feestdagen en veel gezondheid
in het komende jaar.
Bert van der Vliet
Voorzitter
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55+ Beurs 1 oktober 2011
Zaterdag 1 oktober 2011: de datum geeft herfst aan,

van Haarlemmermeer bij onze stand begroeten en van

maar we beleven zomerse temperaturen van circa 25

advies dienen. ’s Middags was het een stukje rustiger,

graden.

maar dat gaf de diverse standhouders wel de gelegenheid meer aandacht aan de bezoekers te besteden en bij

Op deze dag vindt de 55+ Beurs in het raadhuis en een

elkaar een kijkje te nemen.

gedeelte van het cultuurgebouw plaats. Het raadhuis is
tot en met de laatste plaats bevolkt door standhouders

Vastgesteld kan worden, dat het een geslaagde dag was

van een groot aantal organisaties zoals de brandweer,

waarbij wij in de gelegenheid waren direct in contact

ouderenbonden, organisatie in de zorg en ook VHH was

met onze doelgroep te komen.

weer, net als andere jaren, vertegenwoordigd.
In de ochtend was het, ondanks het mooie weer, gezellig
druk en mochten wij diverse geïnteresseerde inwoners

Voor herhaling vatbaar!
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Interview Bewonerscommissie Bosstraat
Een groene wijk in Nieuw Vennep zorgt er voor dat na

periode voor de bewoners,’ vertelt hij,’ want er moest

twee en veertig jaar de eerste bewoners nog in hun huis

per blok van woningen ontruimd en ingeruimd worden

wonen. Ruim twintig jaar geleden werd groot onderhoud

door de bewoners’. Bij het grote onderhoud werd zowel

uitgevoerd, waarbij de bewonerscommissie veel inspraak

de voor- als achterpui vervangen, geïsoleerd en dubbel

had. De bewonerscommissie is er voor de bewoners en

glas aangebracht. Bovendien kregen de bewoners een

houdt tot de dag van vandaag de wijk groen in overleg

onkostenvergoeding voor de roerige periode. Na de

met de gemeente Haarlemmermeer.

gemeente Haarlemmermeer zijn Woon Voorziening
Haarlemmermeer, Binnen de Ringvaart en Ymere de

De Bewonerscommissie Bosstraat is sinds vijf en twintig
jaar actief voor de bewoners van de 143 woningen.
Dat feit werd voornamelijk ingegeven doordat

verhuurders. Het groot onderhoud heeft er wel voor
gezorgd dat een aantal bewoners de Bosstraat hebben
verruild voor een andere woning in Nieuw Vennep.

de woningen, gebouwd eind jaren zeventig, een

De bewonerscommissie is na het groot onderhoud actief

grondige renovatie ondergingen. De bewoners

gebleven voor de bewoners en de buurt. ‘Het is hier ruim

commissie bestaat uit voorzitter Frans van der

en groen’, vervolgt de voorzitter,’en dat willen we zo

Maden, Karin Loogman, Marianne Hillenaar en

houden’. De bewonerscommissie heeft sinds die tijd

Marianne de Graaf. Van der Maden woont al

regelmatig contact met de gemeente over de openbare

‘Het is hier ruim en groen’, vervolgt de voorzitter,’en dat
willen we zo houden’.
36 jaar met zijn vrouw Elly aan de Bosstraat en is

groenvoorziening en het onderhoud daarvan in de buurt.

binnenkort in de VUT . Hij is bij Fokker werk-

Dat levert een continue verzorgde groenstrook op. Net

zaam geweest en na het faillissement werkzaam

als andere bewonerscommissies heeft de BC Bosstraat

bij diverse afdelingen van de gemeente

contact met de VHH, maar regelt veelal haar zaken zelf

Amsterdam. De voorzitter vertelt over de roerige

met de gemeente en verhuurder en is daar succesvol in.

periode rond het groot onderhoud dat begin
jaren negentig
is uitgevoerd.
Er was namelijk
door de
gemeente
Haarlemmermeer aan de
bewoners
toegezegd
dat er groot
onderhoud
aan de
woningen
zou worden
uitgevoerd.
‘Dat was een
heftige
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Participatiebeleid Ymere: Corporatie en Huurders
zoeken samen naar verbreding
In samenwerking met de Samenwerkende Huurders

uitsluiten maar versterken. Daarnaast komt er extra

organisaties Ymere (SHY ) heeft Ymere een nieuw partici-

aandacht voor moeilijke groepen en wordt veelzijdige

patiebeleid opgesteld. De uitgangspunten in het

participatie gestimuleerd. Bij participatie is het ook

beleid”Van wetten en weten en van willen en doen”

belangrijk successen en falen met elkaar te delen. Zo doe
je kennis op wat wel werkt en wat niet werkt.

Voor een goed participatiebeleid is noodzakelijk dat de
huurdersorganisatie en corporatie begrijpen dat zij elkaar

De volgende stap is het gaan werken met het nieuwe

nodig hebben bij het aanspreken van een grotere groep

participatiebeleid. “We willen dat het echt bij de

“Dat besef is zowel bij SHY als bij Ymere aanwezig,
waarmee we goed hebben kunnen samenwerken. Ymere
heeft de meeste van onze aanbevelingen overgenomen”
huurders. “Dat besef is zowel bij SHY als bij Ymere

medewerkers van Ymere gaat leven, daarom

aanwezig, waarmee we goed hebben kunnen samenwer-

zetten we in op gezamenlijke scholing van de

ken. Ymere heeft de meeste van onze aanbevelingen

medewerkers en actieve leden van de bewoners

overgenomen”, aldus Jan van der Roest, voorzitter van

commissies. Het moet niet alleen een leuk boekje

SHY.

zijn; “we willen nu ook echt aan de slag” aldus

Doel is niet alleen nieuwe groepen huurders met alterna-

Jan van der Roest.

tieve vormen van participatie aan te spreken, juist de
verbinding van informele met formele vormen van

Clemens Mol ASW

participatie is belangrijk. Het een moet het ander niet

In gesprek over Korsholm
mee over het gewenste resultaat en de tekeningen van
de architect. Aanleiding voor het verbeterproject is een
benodigde asbestsanering in deze buurt.
Ymere wil dit werk combineren met het energiezuiniger
maken van de woningen met dakisolatie en dubbel glas,
het verfraaien van de uitstraling en het sociaal veiliger
maken van de buitenruimte van de complexen. In de
zomer van 2012 moet het plan klaar zijn zodat in het
voorjaar van 2013 het werk kan beginnen.
In de wijk Bornholm-Overbos is Ymere sinds kort in

Bron: Ymere H’meer

gesprek met haar huurders aan de Korsholm, Engelsholm, Rozenholm en Skagerrak. Ymere wil hier iets doen
aan de uitstraling van 117 woningen en gemeenschappelijke ruimtes. Een groep enthousiaste bewoners denkt
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’Vraagtekens bij beslissing’

Michael blijft in eigen huis
door Vanda de haan

aan het huis en de buurt. En de buurt stond gelijk als een
blok achter hem. De overweldigende steun van de buren

NIEUW-VENNEP - De zwakbegaafde Michael Bogaart

zorgde ervoor dat Ymere nu door de knieën is gegaan.

(40) mag, ondanks eerdere bezwaren van Ymere, toch in

”Toen we Michael beter leerden kennen gedurende de

het ouderlijk huis aan de Goudsepoort in Nieuw-Vennep

afgelopen weken, begrepen we dat hij beter af is in de

blijven wonen.

vertrouwde omgeving van zijn ouderlijk huis’’, laat een

,,Begrijpelijk, maar niet de juiste keuze.’’

woordvoerster van de woningcorporatie weten.
Ze vervolgt: ,,In deze situatie weegt wat ons betreft het

Dat zegt voorzitter Bert van der Vliet van de

belang van deze individuele huurder zwaarder dan het

Vereniging Huurders Haarlemmermeer (VHH).

belang van woningzoekenden.’’ Een begrijpelijke, maar

”Zoals altijd heeft elke medaille een keerzijde.

niet verstandige keuze, aldus Van der Vliet. ,,Dat is de

Ik kan me voorstellen dat deze huurder graag in

andere kant van de medaille. Formeel gezien is een een-

het ouderlijk huis blijft wonen.’’ Van der Vliet wijst

gezinswoning voor een gezin. Een groot aantal mensen

op Michaels recente verlies van zijn vader, die is

zit te wachten op juist zo’n woning.’’

overleden aan kanker. Ook zijn moeder is de Ven-

Van der Vliet vervolgt: ”Nu staan er mensen op de

neper in 2009 kwijtgeraakt aan deze ziekte. ”Dat

wachtlijst voor een sociale huurwoning die altijd onder-

heeft natuurlijk een enorme impact. Dan is het

aan de lijst bungelen. Zij denken bij het horen van deze

huis nog een van de weinige zekerheden in zijn

situatie: ja, kom nou even. Logisch, want die mensen

leven’’, concludeert Van der Vliet.

willen ook graag zo’n woning betrekken. Ik zet daarom
toch vraagtekens bij de beslissing van Ymere.’’

Michael kreeg kort na het overlijden van zijn

Het liefst ziet Van der Vliet dat Michael alsnog ergens

vader van woningcorporatie Ymere te horen

anders gaat wonen. ”Hopelijk ontstaat er een proces,

dat hij uit het ouderlijk huis zou worden gezet.

waarbij deze persoon op termijn toch andere woonruimte

Ymere wilde de 40-jarige een kleinere woning

krijgt aangeboden. Wellicht begeleid wonen, maar dan in

aanbieden dan de eengezinswoning waar hij tot

een kleinere woning.’’

de dag van vandaag in woont. Maar, aldus zus
Mariska Bogaart (37), Michael is juist zo gehecht
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Ymere en Thunnissen leveren nieuwbouw Hospice
Bardo op
Woningcorporatie Ymere en bouwbedrijf Thunnissen

Ymere werkt inmiddels twee jaar in co-makership met

hebben woensdag 9 november de sleutel van de nieuwe

bouwbedrijven. Naast Thunnissen zijn dit ERA Contour

woonvoorziening van Hospice Bardo overhandigd aan de

en Dura Vermeer.

voorzitter van de Stichting vrienden van Hospice Bardo,
George Görtemöller. Vervolgens droeg hij namens de

Nog woningen te koop en te huur

stichting de sleutel over aan directeur Annemarie Zuid-

Plan Jansonius wordt een gemengde wijk met ruim

weg. Het nieuwe centrum voor palliatieve zorg ligt aan

honderd woningen; zestig procent koop, veertig

de Geniedijk in Plan Jansonius in het centrum van

procent sociale huur en zorgvoorzieningen voor Bardo

Hoofddorp.

en de stichting MeerBalans. Wie meer wil weten over
Plan Jansonius kan terecht op de website www.

Veel helpende handen en harten zetten de puntjes op de ‘i’

jansonius.nl. Er zijn nog woningen en appartemen-

De medewerkers van Hospice Bardo kijken nu uit naar de

ten te koop. Van 14 november a.s. start de verhuur

inrichting van de nieuwbouw en de aanstaande verhui-

van 24 eengezinswoningen in de sociale huur via

zing. George Görtemöller: “Alle partijen spannen zich tot

www.woningnet.nl.

het uiterste in om de laatste puntjes op de ‘i’ te zetten. In
januari hopen we definitief te kunnen verhuizen. Er zijn
heel wat bedrijven uit de regio bij betrokken. Met zo veel
helpende handen en harten moet het allemaal lukken!”
Nauwe samenwerking in de bouw
Hospice Bardo is voor woningcorporatie Ymere het eerste
project dat in co-makership werd gerealiseerd.Door
samen te ontwikkelen met een vaste partner, in dit geval
bouwbedrijf Thunnissen, is acht maanden tijdwinst
geboekt en hebben partijen de kosten kunnen sparen.
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Ymere weegt gebruik 15/25 punten zorgvuldig af
In de metropoolregio Amsterdam kan sinds 1 oktober

In populaire gebieden zoals de Jordaan zullen we de

2011 dankzij Donner’s 15/25 puntenregeling de huur

extra punten dan ook dikwijls gaan gebruiken. In andere

van bijna alle sociale huurwoningen na leegkomst

gebieden zoals in de Bijlmer, de Westelijke Tuinsteden

omhoog. Veel woningen mogen dan ook in theorie

en Schalkwijk in Haarlem meestal niet. We gaan de

na vertrek van de huurders omgezet worden in vrije

toegestane 15 of 25 punten dan ook alleen gebruiken

sectorwoningen. Dat levert meer aanbod op voor

in gevallen waar de populariteit van de woning dat

gedupeerden van de Europese regelgeving die bepaalt

werkelijk rechtvaardigt en anders niet.

dat mensen met een jaarinkomen tussen €33.000 en
€43.000 niet meer in aanmerking komen voor een
sociale huurwoning. Ook biedt de regeling perspectief

De komende maanden bekijken we samen met onze
huurdersverenigingen zorgvuldig hoe we vorm en inhoud

We streven naar een goede balans tussen sociale huur, vrije
sector huur en koop om zo te werken aan gemengde wijken.
voor de doorstroming op de woningmarkt.

gaan geven aan een nieuw huurbeleid. Vast staat dat

Daarvoor is een balans nodig tussen de voorraad

Ymere ook in het nieuwe huurbeleid niet overal de

sociale huurwoningen en een woningvoorraad

nieuwe maximaal redelijke huur vraagt. Ook zullen we,

voor het middensegment van de woningmarkt.

als altijd, voorzichtig zijn met het liberaliseren van
woningen. We streven naar een goede balans tussen

Ymere wil de 15/25 puntenregeling verstandig

sociale huur, vrije sector huur en koop om zo te werken

en sociaal toepassen. Dat betekent dat we gaan

aan gemengde wijken. Bestaande afspraken met ge-

werken met de nieuwe maximaal toegestane

meenten over de minimale omvang van de sociale

huren, maar toegepast in ons huidige huur

huurvoorraad blijven van kracht.

beleid. Hierin is de hoogte van de huur een
afspiegeling van de populariteit van de woning.
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VHH 15 jaar jong
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Op donderdag 2 februari 2012 organiseert de VHH een thema middag of avond:

“Hoe werkt de Huurcommissie”
Deze middag/avond zal worden geleid door dhr. Henk Stegink van De Woonbond.
U kunt kiezen voor de middag: van 13.30 tot 16.00 uur
of avond: van 19.00 tot 21.30 uur
Korte inhoud:
U leert wat de huurcommissie is en wat ze doet. U maakt kennis met de manier waarop de huurcommissie uitspraak
kan doen in geschillen tussen huurder en verhuurder over de huurprijs, huurprijswijzigingen en servicekosten.
U leert wanneer de huurcommissie een rol kan spelen bij bezwaren tegen de jaarlijkse huurverhoging, maar
ook bij geschillen over de servicekosten. Bij dat laatste kan het bijvoorbeeld gaan om de kosten van het schoonmaken of het raambewassing, maar ook bijvoorbeeld over de kosten van de huismeester of de energielasten.
U maakt kennis met de uitspraken die de huurcommissie kan doen in het geval dat de woning ernstige
gebreken vertoont en de manier waarop die uitspraken de verhuurder kunnen stimuleren de gebreken te
verhelpen.
We gaan kort in op het voorwerk dat door de huurcommissie gedaan wordt als huurder of verhuurder een
verzoek heeft ingediend bij de huurcommissie. U leert wat de betekenis is van het rapport van voorbereidend
onderzoek en wat u kunt verwachten van de huurcommissie bij de hoorzitting die vrijwel altijd gehouden
wordt.
Uiteraard is er alle gelegenheid om vragen te stellen.
U kunt zich aanmelden bij het secretariaat met vermelding van naam BC uw voorkeur middag/avond en het
aantal personen. Ook individuele huurders kunnen zich aanmelden.
Internet: www.vhh2000.nl (contactformulier)
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e-mail:

info@vhh2000.nl

tel:

023-5626276
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VHH, Wormerstraat 29, 2131 AX Hoofddorp
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Europarlement verwijst inkomensgrens sociale huur
naar prullenbak
Het Europese Parlement heeft uitgesproken dat sociale

Grote meerderheid in Europarlement

huisvesting toegankelijk moet zijn voor alle lagen van de

Deze uitspraak van het Europarlement is onderdeel van

bevolking. Daarmee zegt het Parlement feitelijk dat

een resolutie die gisteren met een overweldigende

de Nederlandse inkomensgrens van 33.614 euro te

meerderheid is aangenomen (met 488 stemmen voor,

restrictief is.Tegelijkertijd sprak het parlement zijn grote

134 tegen en 17 onthoudingen). Dat gebeurde op

bezorgdheid uit over het (oude) beleid van de Europese

initiatief van de Duitse sociaaldemocraat Peter Simon.

Commissie dat zegt dat sociale huurwoningen uitsluitend

Het is de officiële reactie van het Europarlement op een

ten goede mogen komen aan kansarme personen of

nieuwe ontwerprichtlijn van de Commissie inzake

groepen. Volgens het Europarlement staat een dergelijke

Diensten van Algemeen Economisch Belang en

nauwe interpretatie haaks op het hogere doel van sociale

staatssteun. In de voorgestelde ontwerprichtlijn was

mix en universele toegang.

het criterium van ‘kansarme groepen’ al komen te
vervallen. De uitspraak van het Europarlement

Toegang tot sociale huur moet niet worden beperkt

onderstreept daarbovenop nog eens dat een

De Nederlandse Woonbond is zeer verheugd over deze

inkomensgrens voor sociale huur niet alleen

ontwikkeling. Het betekent dat ‘Brussel’ een verhoging

onnodig, maar zelfs uitermate onwenselijk is.

van de Nederlandse inkomensgrens voor de sociale
huursector van 33.614 euro niet zal tegenhouden. Niets

Kamermeerderheid voor verhoging inkomens-

staat minister Donner van BZK dus meer in de weg om

grens

met een nieuw voorstel voor een hogere inkomensgrens

Vorige week tekende zich nogmaals een duide-

naar Brussel te gaan. Hij volhardt echter in zijn weigering

lijke meerderheid af in de Tweede Kamer voor

de Motie Karabalut uit te voeren die dat van hem vraagt.

verhoging van de inkomensgrens van 33.614

Donner miskent dat de Europese Commissie hiervoor de

euro. Kamerlid Van Bochove sprak uit dat

ruimte zal bieden. Ook blijft hij ontkennen dat de

“het CDA, als Europa de ruimte geeft, er

inkomensgrens grote problemen geeft. Omdat men niet

voorstander van is deze ruimte te gebruiken.”

overtuigd is van Donner’s versie van de gang van zaken

Eerder al hebben SP, GroenLinks, PvdA en PVV

in Brussel, hebben verschillende Kamerleden van hem

zich duidelijk uitgesproken voor verhoging van

schriftelijke informatie daarover geëist. De Kamer wil pas

de grens.

verder met hem praten als deze informatie op tafel ligt.

Amsterdam, 16 november 2011
Bron: Woonbond
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Beleid en Overleg
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Penningmeester

Dhr. Theo Vermeij
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2e Penningmeester
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Bestuurslid

Dhr. Okkie van der Vliet

Gebied 2 - Gebiedsgericht Werken

2e Voorzitter

Dhr. Chris Sinke

Gebied 3 - Gebiedsgericht Werken

Bestuurslid

Dhr. Frank de Goede

Gebied 4 - Gebiedsgericht Werken

Bestuurslid

Dhr. Steven van der Sluis

Gebied 5 - Gebiedsgericht Werken

Bestuurslid

Dhr. Ab de Groot

Gebied 6 - Gebiedsgericht Werken / PR

2e Secretaris

Dhr. Jaap Vroegop

Gebied 6 - Gebiedsgericht Werken

Bestuurslid

Het bestuur wordt ondersteund door een secretarieel/administratief medewerkster:
Mevr. Jeannette Heemskerk-Boekestein.

Sluiting kantoor tijdens de feestdagen
Wij maken u erop attent dat ons kantoor gesloten is van 22 december 2011 t/m 2 januari 2012. Vanaf 3 januari
2012 gaan wij weer met frisse moed van start om uw belangen te behartigen. Op 5 januari 2012 bent u vanaf
16.00 tot 18.30 uur van harte welkom op de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie.
Wij wensen u prettige feestdagen en vooral een gezond 2012.
Het bestuur.

Colofon

Adres:

Redactie:

Wormerstraat 29

Theo Vermeij

2131 AX Hoofddorp

Cor van Tilborgh

Tel.: 023 - 5626276

Ab de Groot

Fax: 023 - 5626326

Jeannette Heemskerk- Boekestein

Email: info@vhh2000.nl
Website: www.vhh2000.nl

Drukwerk en vormgeving: Paswerk, Cruquius
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