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Het is inmiddels april 2015 en wederom hebben we weer een zachte winter gehad. Geen 
sneeuw en ijs. Dit was gunstig voor onze energierekening. De afgelopen jaren hebben wij 
als huurders toch al genoeg voor onze kiezen gekregen door de maximale huurverhogingen 
waardoor de huren onbetaalbaar zijn geworden.  In de maanden februari en maart hebben 
wij samen met de Woonbond actie gevoerd tegen de alsmaar stijgende huurverhogingen 
onder het motto blokkeer de huurverhoging. Door de invoering van de nieuwe warmtewet 
die voor ons van toepassing is bij de van Duivenvoordelaan en de Wiegmanweg hopen we 
op een eerlijke verdeling van de energiekosten. 
Wij hebben met 2 bestuursleden in het overleg over de warmtewet gezeten. !
In het kader van de verkiezingen hebben wij bezoek gehad van Groen links en de PVDA. 
Ook zijn we aanwezig geweest bij diverse informatiebijeenkomsten van de gemeente. !
Onze ALV was op 20 april en de gastspreker was de heer Nico Lausberg over de nieuwe 
WMO wet. 
Wij hebben in deze vergadering afscheid genomen van ons bestuurslid Bert Boersma. !
In april hebben wij de nieuwe bewoners van de Pieter Maritzstraat en omgeving een 
kennismakingsbezoekje gebracht met het schenken van een mooie plant. !
Naast het halfjaarlijks overleg  hebben we ook nog extra overleg gehad met de heer van 
Dam          o.a. naar aanleiding van de huurverhoging en klachten over de hoge 
servicekosten in flat 3 aan  
de van Duivenvoordelaan en energiebesparende maatregelen. !
In januari en oktober zijn we naar de bijeenkomst Wonen Haaglanden geweest. !
Iedere maandagochtend zijn we aanwezig op kantoor waar onze leden met hun vragen en 
klachten terecht kunnen en iedere eerste maandag van de maand hebben wij 
bestuursvergadering.  
2 keer per jaar bezoeken wij de Provinciale vergaderingen van de Woonbond. Ook 
bezoeken wij regelmatig de vergaderingen van Oostdorp Leeft. Verder zijn wij aanwezig 
geweest op de landelijke Huurdersdag van de Woonbond in Ede. !
Afgelopen jaar hebben wij 2 keer overleg gehad met de Raad van Commissarissen. 
Tevens hebben wij afscheid genomen van onze commissaris Peter Kortekaas. !
Naast de Huurwijzer hebben dit jaar ook 2 nieuwsbrieven uitgegeven. !
Een of tweemaal per jaar hebben wij overleg met onze bewonerscommissies. Naar 
aanleiding hiervan hebben wij actie ondernomen richting de gemeente om problemen op 
te lossen met betrekking tot de openbare ruimte. Bijvoorbeeld het oplossen van 
verstoppingsproblemen bij de parkeerplaatsen aan de van Duivenvoordelaan en het her 
straten van diverse voetpaden en straten in onze wijken. !
Voor problemen met de huurverhoging kan men bij ons terecht voor advies of 
bezwaarschriften. !
Ook hebben wij inspraak gehad bij de Regionale Prestatieafspraken. !
Jaarlijks nemen wij deel aan een of meerdere cursussen van de Woonbond. 


