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WAT IS VOOR JULLIE BELANGRIJK? 

Welk thema of onderwerp willen jullie bespreken met Eemland Wonen ? 
 

Duurzaamheid 
• Zonnepanelen, van gas naar stroom. 

• Isolatie, wat mag je verwachten in de verhouding tussen de maatregelen die Eemland 

Wonen neemt en jouw wooncomfort? 

• Welke invloed hebben maatregelen op de portemonnee van huurders?  

• Welk tijdpad heeft Eemland Wonen voor ogen voor de aanpak van woningen en is daar 

invloed op uit te oefenen?  

 

Onderhoud 
• Problemen riolering in de Reigerstraat. 

• Meer kwaliteitscontrole op onderhoud 

-versterken bouw -en woningtoezicht; 

-wanneer is Eemland Wonen verantwoordelijk voor onderhoud en wanneer de huurder,  

toelichting daarop; 

-uitleg over het nut van centrale afzuiging (mechanische ventilatie), de bediening ervan en 

de kosten die hiermee gemoeid zijn. Hoe duurzaam is deze afzuiging?  

 

Woonbeleid en rechten en plichten van bewoners daarin 
• Wat heeft Eemland Wonen huurders te bieden? 

• Wat levert deelname aan de Huurdersraad op? Welke verantwoordelijkheid brengt dit met 

zich mee en is er daadwerkelijk invloed? 

• Duidelijkheid en openheid vanuit Eemland Wonen naar huurders.  

-zorg dat huurders zich inhoudelijk kunnen voorbereiden op een bewonersavond, meer 

informatie vooraf; 

-waar ben ik als huurder aan toe?;  

-tijdige informatie over planning onderhoud; 

-wordt er iets met mijn inbreng gedaan? 

 

Doorstroming 
• De ontwikkelingen van WoningNet en hoe dit werkt is niet voor iedereen duidelijk.  

Aandacht voor mensen die willen verhuizen maar dit niet digitaal kunnen of willen regelen. 

Zorgen dat voor deze mensen het aanbod van woningen duidelijk is. Organiseren van een 

‘ouderenloket’ voor dit soort vragen.  

• Stimuleren van ouderen om te verhuizen naar een kleinere woning met een beperkte, 

maximale huurverhoging.  Hierdoor komen woningen vrij voor jongeren. 

• Onderzoek door Eemland Wonen hoeveel oudere mensen alleen in een eengezinswoning 

wonen en willen verhuizen. 
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Leefbaarheid 
• Gedrag van bewoners, waaronder vervuiling (afvalzakken) en geluidsoverlast. 

• De rol van huurders zelf daarin (aanspreken) en die van de huismeester (gesprek aangaan 

en handhaven). 

• Meer inzet vanuit Eemland Wonen op leefbaarheid. Vooral door huurders te wijzen op 

rechten en plichten en daarop handhaven. Minder leefbare wijken zorgt voor minder 

leefbaar bezit en minder waarde van dat bezit.  

 

Veiligheid 
• Huurders zijn zelf verantwoordelijk voor het signaleren van misstanden en onveilige 

situaties. En wat met deze signalen te doen (bespreken met buren, melden bij politie, 

Eemland Wonen of de Huurdersraad). 

• Vanuit Eemland Wonen duidelijkheid geven aan huurders over wat zij kunnen doen met 

meldingen en wat zij van Eemland Wonen kunnen verwachten over veiligheid.   

 

Vergrijzing 
• Aanpassen van de woning waar nodig. 

• Betaalbare woningen voor ouderen (zie ook punten bij ‘doorstroming’).  

 

Waarom vinden jullie dat onderwerp belangrijk?  
• Deze punten hebben invloed op het wooncomfort van huurders. Zowel in de woning als in 

de directe woonomgeving.   

• Het geeft meer inzicht in wat je mag verwachten en krijgt voor de huur die je betaalt.  

 

Op welke manier kunnen huurders hier aan bijdragen?  
• In elke wijk een huurder als vertegenwoordiger die signalen verzamelt en doorgeeft aan de 

Huurdersraad.  

• Ideeën over leefbaarheid verzamelen en uitvoeren (bijvoorbeeld vervuiling en 

afvalinzameling). 

• Aansluiten bij of organiseren van themabijeenkomsten. 

 

Waar moet een goede huurdersorganisatie aan voldoen? 
• Dat iedereen gehoord wordt en er ook wat gedaan wordt met meldingen  

• Je hard maken voor verbetering van het serieus nemen van huurders door Eemland Wonen 

• Integer zijn 

• Goede terugkoppeling geven en verantwoording afleggen aan de achterban (alle huurders 

van Eemland Wonen) 

• Mogelijkheden en onmogelijkheden in kaart brengen 


