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    “Huurders MeerWonen” 
 
 
Concept notulen Huurdersconsultatie  

Oegstgeest 7 maart 2022  aanvang 20:00 uur 
Recreatiezaal Heemwijck, Narcissenlaan 138 Oegstgeest 
 
Aanwezig: Wil Haasdijk (vicevoorzitter), Leo Helsloot (secretaris), Thea van der Zwet 
(penningmeester), Mirella van der Maaren, Yolande Eradus, Ruud Elffrich. 
Desiree Curfs (Raad van Commissarissen), Peter Hoogvliet (Directeur Meer Wonen)  
Maaike van Graas (Notulist).   
Afwezig: Andre Martin (voorzitter)  
 

1. Opening 
Welkom, fijn dat iedereen er is, ongeveer 45 huurders. In het bijzonder welkom Peter 
Hoogvliet.  
Afwezigheid Andre Martin wegens familieomstandigheden.  
Voorstelrondje van de bestuursleden.  
 

2. Vaststelling van de agenda 
 

3. Notulen consultatie avond maart 2020 
Doornemen van de notulen  
Blz. 1 onder toelichting punt 10 Hoebert i.p.v. Hubert 
Punt 11 Hints i.p.v. Hents.  
Notulen goedgekeurd.  
 

4. Jaarverslag 2021 secretaris (power point presentatie) 
Neemt ons mee in het jaarverslag, wat doet het bestuur voor jullie?  
2019 was de laatste huurdersconsultatie.  
Besproken punten die zichtbaar zijn in de presentatie van Leo Helsloot.  
*Jaarlijkse huurverhoging  
*Renovatie, nieuwbouw  
*Energieverbruik en besparingen  
*Energietransitie  
*Klachten 
*Leefbaarheid in de wijk  
*Prestatieafspraken met de gemeente en de beloofde nieuwbouw.  
 
Nico van der Meij is 2020 gestopt, heeft het stokje overgedragen aan Leo Helsloot. 
Voor al zijn trouwe jaren heeft Nico een lintje mogen ontvangen.  
Helaas is Nico wegens ziekte afwezig.  

 
5. Jaarverslag penningmeester 
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Jaarstukken gaan jaarlijks naar de accountant.  
We maken jaarlijks een begroting, wordt goed gekeurd door raad van 
commissarissen en de directie van Meer Wonen.  
Op de website staat het financiële jaarverslag van de penningmeester.  
Meer Wonen is 1 stichting financiële jaarverslag is Oegstgeest en Kaag en Braassem 
samen.  
 

6. Voorstellen bestuur en verkiezing, mutaties/ volgens het schema van Aftreden 
Voorstellen bestuur hebben we al gedaan.  

- Thea van der Zwet penningmeester. Wil eigenlijk stoppen, ze is bereidt om nog 1 
jaar aan te blijven om iemand in te werken. Niemand biedt zich aan om deze 
functie over te nemen.  

- Leo Helsloot, secretaris, herkiesbaar. Leo zou graag nog 4 jaar doorgaan, 
huurders stemmen hiermee in.  

- Yolande Eradus is nieuw en enthousiast.  
- Ruud Elffrich is nieuw en enthousiast wil zich graag inzetten met specialiteit 

energietransmissie.  
 

7. Huurbeleid, power point presentatie 
Dit is een voorstel van het bestuur, we weten niet hoever we hierin komen.  
We willen dat huurbeleid wordt gekoppeld aan de energiearmoede.  
Er zijn nu al mensen die de energie niet kunnen betalen. En dit zijn vaak de mensen 
die in een huis wonen waar veel energie nodig is om behaaglijk te leven.  
Insteek is om huizen waar energielabel laag is daar de huren te bevriezen.  
Als woning label B of Label C heeft dan betaald u de huurverhoging.  
Woont u in een woning met label D of Label E dan proberen we de huren te verlagen 
of te bevriezen.  
Leeftijd of persoonlijke behoefte van mensen weegt niet mee.  
Wij als bestuur proberen hierin wat voor u (huurders) te betekenen.  
Alert zijn dat goed de situatie niet ontstaat dat geïsoleerde woningen de kosten van 
de minder goed geïsoleerde woningen compenseren. De organisatie moet wel 
gezond blijven.  
Meer Wonen is afhankelijk van de warmtevisie van de gemeente Oegstgeest. Tot 
2050 moeten alle woningen van het gas af, dit wordt aangestuurd vanuit de 
overheid.  
 

8. Energietransitie  
Ruud Elffrich bespreekt dit gezamenlijk. We willen met elkaar tot een zo groot 
mogelijke besparing van energie te komen.  
Gemeente Kaag en Braassem heeft een soort cadeaubon uitgebracht die huurders 
zelf mochten uitgeven.  
Ruud stelt een aantal vragen om gesprek op gang te brengen. 
Wat is energietransitie en wie houdt zich hier al mee bezig?  
Wat kosten de besparende maatregelen en wat levert het op?  
Renovatie in de flat; ideeën is het vliegwiel van de lift bruikbaar voor energie, 
toiletten die iedereen doortrekt.  
Poelgeest actieve bewonerscommissie voor energiezuinige activiteiten. 
Misschien kan er een student van de TU ingezet worden om dit gebouw een 
voorbeeldfunctie te geven daar waar het gaat om energiezuinige woningen.  
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Samenwerken met bewonerscommissies is van groot belang, van elkaar kunnen we 
leren.  
Initiatieven komen uit van uit de gemeente, niet vanuit Meer Wonen.  
 

9. Prestatieafspraken  
 
*Oegstgeest 
*Kaag en Braassem 

 
10.  Vragenrondje (Meer Wonen) 

Peter aan het woord;  
2050 van het gas af klinkt heel ver weg. Nu (omstandigheden Rusland) het gas 
problematisch wordt. Is de verwachting dat dit sneller gaat.  
Er zal in deze overleg zijn met de betreffende gemeente. Omdat dit wijk gebonden is.  
Wanneer er een verbetering aan de woning is aangebracht wanneer dit 
energiebesparend is. Het moet bouwtechnisch en verantwoord gedaan zijn, dan 
krijgt de huurder die weggaat een vergoeding. Meer Wonen wordt flexibeler in het 
teruggeven van kosten van goede verbeteringen.  
Komende jaren wordt er miljarden geïnvesteerd aan van het gas af gaan.  
Nu is de verhuurdersheffing Dit gaat rechtstreeks naar het rijk. Nieuwe kabinet gaat 
verhuurdersheffing afschaffen. Daartegenover moeten huurderorganisaties “zelf” 
veel meer gaan investeren.  
Prioriteit van Meer Wonen is altijd  
1. Woningbouw. 
2. Duurzaamheid. 
3. Huurbeleid. 
Elk jaar geeft meer wonen 2 miljoen aan duurzaamheid uit.  
Afgelopen jaar iedereen 0,5% minder huurverhoging doorgevoerd.  
Meer Wonen maakt geen winst, wil investeren in 3 prioriteiten (zie hierboven).  
Meer Wonen heeft een begroting voor de komende 10 jaar voor investeringen voor 
nieuwbouw.  
*Er wordt gevraagd wat de verwarming is van Poelgeest? Dit is geen 
stadsverwarming.  
Actieve bewonerscommissie in Poelgeest. Er zitten 3 partijen in de VVE van 
Poelgeest. Er kan niet gekozen worden welke partij warmte wordt afgenomen.  
De mevrouw geeft gegevens door om specifiek van Meer Wonen te horen hoe het zit 
met afname van warmte. Dit zal 21 maart in overleg met Meer Wonen worden 
besproken.  
Meer Wonen en huurders samen kunnen altijd in gesprek over zonnepanelen.  
Er is over gesproken. Meer Wonen wil dit graag, maar is niet overal mogelijk.  
Wat is het tijdspad van zonnepanelen op appartementengebouw? In een enkel geval 
blijkt dat het dak het gewicht niet kan dragen.  
Peter; Er is (nog) geen vaststaande volgorde.  
*Inkomsten die binnenkomen. In Kaag en Braassem meer gebouwd  dan in 
Oegstgeest. Lijkt voor huurders dat er meer in Kaag en Braassem wordt 
uitgegeven/geïnvesteerd.  
Maar is afhankelijk van de gemeente wat mag er gebouwd worden. Er is geld 
gereserveerd, zodra er in Oegstgeest iets gebouwd mag worden dan kan dit 
financieel.  
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*Brief van November firma Paans voor cv en onderhoud. 
Meneer is al 3 weken bezig om iets te herstellen. “Er zijn veel telefonistes en geen 
onderhoudsmonteurs beschikbaar.” Het is onbekend waar de afsluitingen zitten.  
Meer Wonen had meerdere verwarmingsbedrijven. Bewoners waren positief over 
Vink, meer wonen niet.  
Firma Paans bespreken 21 maart.  
*Lavendelhof is verschillende keren lastiggevallen door babbeltrucs. Kan er een 
camera komen? Daar wordt naar gekeken, in het volgende krantje ook een stuk over 
babbeltrucs.  
*Zou de recreatieruimte van Narcissenlaan gebruikt kunnen worden door meerdere 
bewonerscommissie? Hier moeten mensen van Heemwijck toestemming voor geven. 
Met elkaar overeenkomen. Meer Wonen staat hierbuiten, mogen de bewoners zelf 
organiseren. Voorzitter van ruimte Heemwijck wil hier graag over in gesprek met 
Meer Wonen.  
We gaan hier proberen uit te komen met elkaar.  
*Narcissenlaan nieuw afzuigsysteem, die trekt zo hard dat afzuiging verwarming in de 
badkamer meetrekt. Verwarming moet hoog, want afzuiging trekt warmte af.  
Even naam doorgeven, om hier verder over in gesprek te gaan.  
* Trompenburg bewoners kunnen niet in recreatiezaal, er heeft maar 1 iemand de 
tag om in de algemene ruimte te kunnen. Tevens doordat recreatiezaal niet 
bereikbaar is kunnen bewoners niet in het gras zitten. In overleg met 
bewonerscommissie over de tags.  
* Klacht over Paans 9 feb geen warm water, moet onderdeel besteld worden.  
Meneer moet zelf achteraan bellen. Onderdelen zijn niet aanwezig, bewoners zitten 
langere tijd met koud water.  
21 maart bestuur overleg met Meer Wonen. Leo heeft dit punt op de agenda staan. 
Leo zal bewonerscommissies informeren.  
* Blokverwarming Narcisstraat blokverwarming, wat gaat bewoner meer betalen 
voor verwarming. Per blok zijn er afspraken, huurders willen graag ingelicht worden 
over de verhoogde stookkosten. Probeer zoveel mogelijk te beperken.  
20-30% verhoging moeten huurders rekening mee houden.  
* kunststof kozijnen op de noordkant worden heel erg vies. Het wordt af en toe 
schoongemaakt, niet vaak genoeg volgens wens van huurders. Meer Wonen let 
hierbij op de uitgaven, zal niet vaker schoongemaakt worden.  
* Hoe zit het met houtkachels waar mensen in de omgeving last van hebben?  
Meer Wonen heeft geen beleid op houtkachels, wel beleid voor overlast.  
Onderwerp is in de raad besproken, Oegstgeest gaat hier geen beleid op schrijven.  
*Stadsverwarming, de woningen van Meer Wonen hebben geen stadsverwarming.  
* Volgende keer op de uitnodiging de website en verwijzing naar het financiële 
jaarverslag benoemen.  
 

11.   Rondvraag 
Maaike heeft diverse vragen met persoonsgegevens genoteerd. Deze gaan naar de 
Leo Helsloot en zullen 21 maart 2022 besproken worden in overleg met Meer 
Wonen.  
 

12.   Sluiting  
Wil sluit 21.45 de vergadering af, er is gelegenheid voor een hapje en drankje.  


