
Huurderbelangenvereniging Rozenstein ‘Wij kunnen echt het verschil maken’ 

In het twintigjarig bestaan van Huurderbelangenvereniging Rozenstein is de stem van de huurder steeds 
belangrijker geworden. “We worden betrokken bij belangrijke corporatiezaken, zoals een huurverhoging of 
prestatieafspraken met de gemeente”, aldus voorzitter Ruud van Kralingen. “De lijntjes met St. Willibrordus 
zijn kort. Wij kunnen voor de huurders echt het verschil maken.”  

Iedere maandagmorgen staat het kantoor aan de Wiegmanweg 66c in Wassenaar open voor de huurders van St. 

Willibrordus. Zij kunnen hier terecht bij Van Kralingen of een collega-bestuurder van Huurderbelangenvereniging 
Rozenstein. “Onze vereniging heeft 450 leden”, zegt hij. “Wij zien het als onze taak om op te komen voor de belangen 
van de huurders van St. Willibrordus en ervoor te zorgen dat zij zich gehoord voelen. Huurders met vragen of klachten 

die er niet uitkomen met de corporatie, kunnen bij ons aankloppen. Omdat het goed gaat, komt dat de laatste tijd 
steeds minder voor. Ook gaan we actief naar de vergaderingen met de bewonerscommissies. We verzamelen vragen 
en problemen in de wijk en nemen die mee naar de corporatie.”  

Inspraak  
Hoewel het aantal klachten en problemen afneemt, is het werk van de vereniging eerder toe- dan afgenomen. 
Voorheen werden de bestuursleden vooraf geïnformeerd over het beleid. Nu denken zij mee en adviseren zij. Zo 

hebben ze bijvoorbeeld inspraak in de jaarlijkse huurverhoging. En in 2008 wisten zij de WOZ voor 2007 en 2006 te 
verlagen voor hun huurders. De nieuwe rol van de huurderbelangenvereniging vraagt steeds meer inhoudelijke kennis 
van de bestuurders. Om bij te blijven volgen zij cursussen en nemen zij deel aan provinciale vergaderingen en 

gespreksdagen van de Woonbond. Daar wisselen zij onder meer ervaringen uit met huurdersorganisaties van andere 
corporaties. 

Samen met administratief ondersteuner Fred Oudendijk somt Van Kralingen op bij welke overleggen en activiteiten de 

vereniging allemaal betrokken is. “We overleggen twee keer per jaar met het bestuur van de corporatie en met de 
raad van commissarissen. Ook zitten we samen met beide Wassenaarse corporaties en de gemeente om tafel om te 
overleggen over de prestatieafspraken en de Woonvisie van de gemeente. Voordat St. Willibrordus een bod deed aan 

de gemeente, kregen wij het te lezen. Onze feedback is meegenomen in het uiteindelijke bod.” 

Leefbaarheid 
“Met de jaren hebben we echt een band opgebouwd met St. Willibrordus”, vertelt Van Kralingen. “Soms belt de 
directeur ons direct op om naar onze mening te vragen. We kunnen ieder moment binnenlopen en hebben met alle 
medewerkers goed contact. De laatste tijd worden we ook betrokken bij vragen die te maken hebben met de 

leefbaarheid in de wijken. Dan belt de woningcorporatie met concrete vragen of het verzoek of we mee willen 
wandelen langs de verschillende complexen.” 

Oproep: vrijwilligers gevraagd!  
Het bestuur van Huurderbelangenvereniging Rozenstein bestaat naast Van Kralingen en Oudendijk uit 
penningmeester Jos Snelderwaard. Samen onderhouden zij alle contacten met huurders, corporatie en gemeente. Ze 
verzorgen de nieuwsbrieven, ALV, website en administratie. Om het werk goed te blijven doen, zoekt het bestuur 

vrijwilligers die hun kwaliteiten in willen zetten voor de vereniging. “Iedereen is welkom”, aldus Van Kralingen en 
Oudendijk. “We benutten ieders sterke kanten en vullen elkaar aan. Dus bel of mail ons als u interesse hebt en maak 
samen met ons het verschil voor de Wassenaarse huurders!”    

Kijk voor meer informatie op www.hbv-rozenstein.nl of bel naar 070-5140394 of mail naar rozenstein@hetnet.nl. 
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