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                  Verslag 
(concept)  

Vergadering HvUK / Eigen Haard 
Donderdag 17 augustus 2017 

Aanwezig namens HVUK: mevr. vd Aart, dhr Proosdij, dhr ten Brink, mevr. Harte, mevr. 

Vermeer en dhr Korzelius, mevr. van Tiggelen, mevr. van der Veldt 

Aanwezig namens EH: dhr Yntema en mevr. Hopman 
 

1 Opening en verslag 2 feb  
 
De heer ten Brink opent de vergadering. Dolf Heibloem, Ron Dumas, Piet Zoetemeijer zijn 
afwezig met bericht. 
 
Vanuit Eigen Haard is de heer Yntema aangeschoven, regiomanager Vastgoed. Mevrouw de 
Korne is nog met vakantie. 
 

2 Mededelingen en actualiteiten 
 
De heer ten Brink meldt dat de HVUK inmiddels secretarieel ondersteund voor door Diray 
Baldew (ook Alert).   
Cursus oriëntatie huisvesting is afgerond 
Een start is gemaakt met de prestatieafspraken. In september is de volgende afspraak. 
 
Mevrouw Hopman meldt dat het volgend overleg is gepland op:  21 september, 18.00 uur hier 
wordt Marijn van der Weijden uitgenodigd.  
 
 

3 Bespreekpunten  
  

1. Thamerlaan: riolering 

De riolering in de voortuinen worden vanwege stankoverlast binnenkort vernieuwd. De 

werkzaamheden zijn naar voren gehaald (uit 2018). De bewoners worden op korte termijn 

geïnformeerd over de start van de werkzaamheden.  De heer ten Brink geeft aan dat de BC 

haar zorgen heeft geuit over de wijze waarop de tuinen straks weer worden achtergelaten. De 

hr. Yntema geeft aan dat EH deze weer netjes oplevert. De heer Korzelius vraagt of dit soort 

werkzaamheden worden afgestemd met bijvoorbeeld werkzaamheden die door de gemeente 

worden uitgevoerd (en waarbij in dit geval bijvoorbeeld ook de straat open moet). De hr. Yntema 

vertelt dat er Met de gemeente Uithoorn een afstemmingsoverleg is elk kwartaal. Daar komen 

ook deze zaken ter tafel. 

 
2. Save projecten en planmatig onderhoud 

Eigen Haard is gestart met het project Save. Hij licht in het kort de uitgangspunten van dit 
project toe. Via deze link alle informatie:  
https://www.eigenhaard.nl/in-uw-wijk/bespaar-energie-en-geld/project-save 
De komende jaren maken we 10.000 woningen met een laag energielabel (E, F, G) versneld 
energiezuiniger. 
Het project SAVE  (SAmen VErduurzamen) draait om drie vormen van besparen: energie, geld 
en het milieu. Een lager energieverbruik is goed voor het milieu en goed voor de portemonnee. 
En verduurzamen zorgt ook vaak voor meer comfort in uw woning.   

https://www.eigenhaard.nl/in-uw-wijk/bespaar-energie-en-geld/project-save
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De heer Yntema geeft aan dat er een conceptlijst is voor het plan matig onderhoud in 2018. 

Daarnaast staan er complexen aangemeld voor het Save project. Opgemerkt moet worden dat 

woning die gerenoveerd worden niet op deze Save lijst staan maar via de renovatie 

meegenomen worden in de verduurzaming. 

De lijst voor het planmatig onderhoud overhandigt hij aan de heer ten Brink, deze is dus nog niet 

goedgekeurd (Nb de begroting wordt in oktober/november goedgekeurd of evt. bijgesteld). 

De lijst van de complexen van Save stuurt mevrouw Hopman na. 

In het volgend overleg wordt het projectoverzicht besproken met Marijn van der Weijden. 

 

3. Zonnecollectoren Europarei:  opbrengsten naar wie? Hoe kosten verrekend?/ Werkelijke 

kosten energiekosten EH voor algemene ruimte vs. wat berekent EH aan de huurder 

voor de kosten algemene ruimte? 

Mevrouw Hopman heeft De opbrengsten worden volledig gebruikt voor de algemene ruimtes. Er 
kan  wel elektra bijgekocht worden omdat het niet toereikend is. 
De HV geeft aan dat dit volgens hen niet juist is. In de Europarei zouden de flats met 
zonnepanelen juist meer betalen dan de huurders van de flats zonder zonnepanelen. De heer 
Lodeweges heeft hier geen antwoord op . Mevrouw Hopman geeft aan dat het belangrijk is dat 
er wel duidelijkheid over komt en dat het niet zo moet zijn dat dit bij de HV vergadering 
besproken moet worden.  Zij neemt dit op met mevrouw de Korne om een aparte afspraak 
hierover te maken. 
Een aanvullende vraag is ook hoe EH energie inkoopt. Mevrouw Hopman gaat intern na wie hier 
het beste een antwoord/toelichting op kan geven. 

 

 

4. Thamerdal leefbaarheid/verloedering 

 

De HV heeft dit onderwerp geagendeerd omdat er hier een situatie ontstaat dat EH brieven 

stuurt naar bewoners maar er niet gehandhaafd wordt op het gedrag van de huurders. Er wordt 

troep achtergelaten, olievlekken en er wordt ook in een aantal straten gedeald. Probleem lijkt 

ook te zijn het melden van bewoners van de overlast bij Eigen Haard. Maar met name ook wat 

zijn de handvatten van EH. Welke sancties zijn er.  

Het stuit op onbegrip bij bewoners als er niet gehandhaafd wordt op openbare ruimte en 

bijvoorbeeld in tuinen.  Er worden brieven gestuurd maar deze hebben geen effect. De 

huismeester spreekt mensen aan maar niets lijkt te helpen. 

Mevrouw Hopman neemt dit onderwerp op met mevrouw de Korne en afgesproken wordt om 

terug te komen op dit onderwerp in de volgende vergadering. 

 

 
5. Aanpassen email en website HVUK op site EH. 

 info@huurdersvereniginguithoorndekwakel.nl 
  
http://huurdersvereniginguithoorndekwakel.nl/ 

  
De HV heeft de naam aangepast en dit wordt op de site van Eigen Haard aangepast. 

  
4 Rondvraag en sluiting 

 
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag en de heer ten Brink sluit de vergadering. 
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