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Bewoners Eikenstraat uit huis 
voor flinke upgrade woning

Bewonerscommissie 
vraagt om meer input 

Mijn Belang, dé plek waar 
u van alles kunt regelen

CHR: nieuwe 
bestuursleden en … bingo! 



Het is rond achten als Sjoerd 
zijn kantoor binnenloopt. Eerst 
nog even de lopende zaken op 

kantoor doornemen en dan naar het 
stadhuis. Daar verwacht wethouder  
Ed Anker hem om verder te praten over 
het project Weezenlanden-Noord.  
“Wij zijn op dit moment bezig de 
juiste partner te vinden voor de 
ontwikkeling en realisering van dit 
gebied”, vertelt Sjoerd al fietsend 
naar zijn afspraak. “Wij moeten dan 
goed op papier hebben wie wat gaat 
doen. Op welke ambtelijke inzet  
kunnen wij rekenen? Welke procedures 
zijn er rond de besluitvorming te ver-
wachten? We houden de druk erop. 
Deze zomer nog willen wij dit traject 
afronden.”

Inbreiden
De contacten met de gemeente zijn 
goed, stelt Sjoerd. Natuurlijk heeft elke 
partij zijn eigen belangen, maar er ligt 
ook een duidelijk gezamenlijk doel. 
“Het moet echt iets moois worden. 
Weezenlanden-Noord heeft zelfs een 
voorbeeldfunctie. De gemeente wil 

de komende jaren flink bijbouwen om 
de groei van het aantal inwoners op te 
vangen, het huisvesten van bijzondere 
doelgroepen mogelijk te maken en 
hopelijk de wachtlijst voor een sociale 
huurwoning te verkorten. Dat wil zij 
niet alleen doen door in de weide te 
bouwen, maar juist ook door inbreiding. 
Oftewel ín de stad meer woonruimte 
creëren. Dat is ook precies wat wij 
hier doen.” 

De vaart zit er momenteel goed in, 
vindt Sjoerd. Tijdens dit gesprek, 
maar ook na afloop als hij snel 
terugfietst naar kantoor voor het 
interne overleg om 11:00 uur over 
de website. “Hier liggen nog wat in-
gewikkelde vraagstukken open”, zegt 
Sjoerd. “Deze zomer nog willen wij 
realiseren dat de huurders kunnen 
inloggen op Mijn Belang. Maar waar-
voor moet je inloggen? Hoe maken 
wij het de huurder echt gemakkelijk? 
Is de navigatie van de site logisch? 
De scherpte van de discussie zit met 
name in de ambitie wat we in welk 
tijdbestek willen behalen. Hoeveel 

huurders kunnen wij bereiken binnen 
het jaar?”

Langer thuis wonen
Na de lunch staat een afspraak met 
de interim-directeur van de Zonne-
huisgroep op de agenda. Het gesprek 
benadrukt voor Sjoerd nog eens de 
urgentie van goede voorzieningen 
in en rond de huizen van Openbaar 
Belang. Steeds meer ouderen wonen 
immers langer thuis. Dat vereist extra 
voorzieningen. “En die ontwikkeling 
gaat snel. Enerzijds doordat ouderen 
langer thuis blijven wonen, anderzijds 
doordat mensen gewoon steeds ou-
der worden. Dat maakt dat het dubbel 
zo snel gaat. Zo gezien is het voor ons 
dus ook van belang korte lijnen te 
hebben met zorginstellingen. Wij heb-
ben elkaar nodig!” 

Magic mix
Na nog een paar mailtjes en tele-
foontjes pakt Sjoerd de bos bloemen 
bij Mariska, zijn secretaresse, van het 
bureau. Die gaat hij overhandigen aan 
de huurder in de Pierik die al 70 jaar in 
hetzelfde huis woont. Daarna rijdt hij 
door naar Breecamp. Het nieuwe com-
plex is inmiddels helemaal bewoond. 
“Ik wil nog even een paar huurders 
spreken”, zegt Sjoerd. “Altijd leuk. Voor 
hen doen wij het tenslotte allemaal. Bij 
Breecamp zijn we er bovendien in ge-
slaagd een goede gemengde groep 
van bewoners samen te brengen. Een 
magic mix. Zo mooi om te zien hoe die 
mensen zich nu met elkaar verbinden. 
De contacten aangaan. Ze willen er 
echt iets van gaan maken!”  /

“Wij hebben 
  elkaar nodig!” 

In de rubriek 'Op stap met' lopen wij een dag mee 

met Sjoerd Quint, directeur van Openbaar Belang. 

Dagelijks zet hij zich in voor de belangen van de 

huurders en woningzoekenden door in gesprek te 

gaan met (overheids)bestuurders, zorgverleners, 

medewerkers en uiteraard de huurders zelf.
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Directeur Sjoerd Quint 
gaat gesprek aan 
met alle partijen
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Het is nu nog wat hectisch. De verhuisdozen zijn deels al ingepakt 
en tussen alle bedrijven door wordt al regelmatig afscheid 
genomen van buurtbewoners. De hond Angel is al wat van slag. 

“Die merkt het toch hè”, zegt Jet. “Andere geluiden en soms ook stiller. 
Neem de bovenwoning. Die is al leeg. Stil dus. En ze mist een paar 
honden die hier tot voor kort altijd waren.” 

Tijdelijk verhuizen
Half juli moet alles hier leeg zijn. “Zo’n tien mensen komen ook niet 
meer terug”, weet Ron, de man van Jet. “Een deel gaat naar een 

Ze moeten er iets voor over hebben, maar na het ongemak wat nu voor 
de deur staat, wacht de bewoners aan de Eikenstraat straks een flinke 
upgrade van hun woning. Dit jaar nog wordt het complex compleet gestript 
en vervolgens vernieuwbouwd. ‘En dan, na zo’n 30 weken komen wij hier 
weer terug”, vertelt Jet Overink.

Tijdelijk eruit en 
dan terug in een 
vernieuwd huis op 
vertrouwde fijne plek

Bewoners 
Eikenstraat huis 
uit voor flinke 
upgrade woning

54

verzorgingstehuis en een deel wil niet 
twee keer verhuizen. Die moeten ook 
weg, maar blijven in de woning waar 
ze nu naartoe gaan.”

“Wij gaan tijdelijk in een flat aan de 
Schuurmanstraat wonen”, vertelt Jet. 
“Maar wij komen absoluut terug. 
De ligging is fantastisch. En straks 
het huis ook! All electric wordt het. 
Wij krijgen zelfs meer ruimte. Het 
balkon wordt bij de slaapkamer aan-
getrokken, de berging wordt iets 
kleiner en zo ontstaat er zelfs ruimte 

voor een extra slaapkamer. Echt blij 
mee. Zo heeft elke bewoner zijn eigen 
wensen kenbaar kunnen maken.” 

50 jaar oud 
Het proces kwam ruim 2,5 jaar geleden 
op gang. Nadat de bewoners de staat 
van hun ruim 50 jaar oude woningen 
bij Openbaar Belang aan de kaak 
hadden gesteld, werden er metingen 
gedaan naar het binnenklimaat. 
Conclusie: er moet inderdaad iets 
gebeuren. “Maar dat duurt dan toch 
zo weer een paar jaar”, vertelt Ron. 

“Vooral door vergunningsprocedure 
en de aanbesteding. Er zitten hier 
bijvoorbeeld veel vleermuizen. Dat is 
een beschermde diersoort volgens 
de Flora en Faunawet. Wil je die ver-
gunning rondkrijgen, dan moet je dus 
eerst zorgen dat die vleermuizen zich 
in stand kunnen houden. Dan ben je 
zo een paar jaar verder. Maar over 
een paar weken gaat het dan nu echt 
beginnen.” 

Meer comfort
“Daarbij 100% lof voor Openbaar 
Belang”, stelt Jet “Wij huurders hebben 
echt de ruimte gekregen om zelf ook 
iets in te brengen. Zelfs als het om 
kleine details ging, was er overleg 
mogelijk.” “De buren zijn ook allemaal 
positief”, beaamt Ron. “Natuurlijk 
vinden ze het vervelend dat ze moeten 
verhuizen, maar ze zien het uiteindelijk 
wel zitten. Het brengt ons ook wel wat!”   

En de huur? “Die gaat wel wat om-
hoog”, erkent Jet. “Maar dankzij alle 
verbeteringen wonen we straks veel 
duurzamer én energiezuiniger. De 
energierekening gaat dus omlaag en 
wij krijgen meer comfort. Zo gezien is 
dat het wel waard.”   /



Kijk of u de omvormer kunt resetten 
of de stekker er even uit kunt halen. 
Mocht dit niet helpen, kijk dan in uw 
meterkast of de groep van de zonne-
panelen omhoog staat. Is dit allemaal 
gecontroleerd en in orde? Geeft u 
dan via onze website of telefonisch 
een reparatieverzoek door.

In het Zwolse zijn er veel initiatieven en 
regelingen wat betreft geldzaken.

Heeft u langer dan drie jaar een laag inkomen? Dan komt u 
misschien in aanmerking voor de regeling Individuele 
inkomenstoeslag! Deze toeslag wordt een keer per jaar 
gegeven. Het geld is bedoeld om spullen te kopen of te vervangen 
die noodzakelijk zijn in huis. Denk hierbij aan een bankstel, 
koelkast of wasmachine. Lukt ‘t niet met deze individuele inkomens-
toeslag, dan kunt u misschien bijzondere bijstand krijgen. 
De gemeente Zwolle heeft meer informatie. Kijkt u op 
www.zwolle.nl of bel 14 038.

Het Jeugdfonds Sport Zwolle betaalt de contributie en 
sportspullen voor gezinnen die daar financieel zelf niet toe in 
staat zijn. Wilt u een aanvraag indienen? Dat kan via een tussen-
persoon uit het onderwijs, jeugdzorg of schuldhulpverlening 
die de thuissituatie goed kent. Als de aanvraag goedgekeurd is, 
kan het kind worden aangemeld bij de sportclub en betaalt het 
Jeugdfonds Sport de contributie rechtstreeks aan deze sport-
club. Meer informatie via www.jeugdfondssportencultuur.nl/
fondsen/zwolle/ of mail naar zwolle@jeugdfondssport.nl.

Kinderen moeten zoveel mogelijk meedoen met hun klasgenoten, 
maar voor ouders met een laag inkomen is dit vaak lastig. Daarvoor 
is de Scholierenregeling! Ouders kunnen gebruik maken van deze 
regeling als de kinderen naar het voortgezet onderwijs gaan, of 
als ze naar het eerste of tweede jaar van het MBO gaan. Met het 

geld kunt u bijvoorbeeld schoolspullen kopen of 
een excursie betalen. De gemeente Zwolle heeft 
meer informatie. Kijkt u op www.zwolle.nl of bel 
14 038.

Bij het Juridisch Loket Zwolle krijgt u gratis advies 
bij al uw juridische vragen, geschillen en conflicten. 
Als er meer tijd nodig is voor uw vraag, dan wordt 
er een afspraak gemaakt zodat u kunt worden 
voorzien van voldoende informatie en advies. 
De openingstijden van het inloopspreekuur aan 
de Koggelaan 15 in Zwolle zijn: maandag en dinsdag 
van 9.00 tot 11.00 uur woensdag van 14.00 tot 
16.00 uur. Meer informatie is te vinden op 
www.juridischloket.nl.

Geld, geld, geld

Het is volop in het nieuws geweest: de energie-
lasten gaan dit jaar omhoog. Zuinig omgaan 
met energie is steeds belangrijker. 

Wist u dat: 
- een huishouden per jaar zo’n 450 kWh kwijt is aan standby- 

verbruik? Meer dan de helft hiervan kan voorkomen 
 worden door de apparaten helemaal uit te zetten in plaats 

van op standby te laten staan.

- het goed is om stekkers van oplaadsnoeren uit de 
 wandcontactdozen te halen?

- de helderheid van schermpjes vaak onnodig hoog staat? 
Dit kunt u zelf aanpassen.

- u de computer in de energiebesparende stand kunt zetten?

Overstappen naar een andere energieleverancier kan u ook 
geld besparen. U kunt daarvoor een vergelijkingswebsite 
gebruiken zoals gaslicht.com, de energievergelijker van de 
Consumentenbond of independer.nl. Let u wel op de loop-
tijd, stilzwijgende verlenging en/of opzegvergoeding van 
uw bestaande contract. Lees altijd de actievoorwaarden 
van uw bestaande contract voordat u overstapt naar 
een nieuwe leverancier. 
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Energieverbruik en energielasten

Reparatieverzoek 

Mijn zonnepanelen 
werken niet. 
Wat kan ik doen?









Let op: per 1 juli nieuwe huurprijs
Maakt u iedere maand zelf uw huur over? Let er dan op  
dat per 1 juli de huurverhoging in gaat en uw huurprijs 
aangepast is. 



Leidend blijft het advies van de BC uit 2016 dat werd opgesteld 
na een uitgebreide bewonersenquête” vertelt Elise. “Maar ook 
nu is input welkom. We willen steeds zoveel mogelijk alle bewo-

ners vertegenwoordigen.”  
 
De commissie maakt zich daarbij vooral hard voor een prettige woon-
plek voor alle bewoners na de nieuwbouw. Hier op dezelfde locatie, 
of – als een bewoner dat wil – elders in de stad. “En het is belangrijk dat 
de vaart erin blijft”, zegt Hendri Bargeman, eveneens BC-lid. “Waar 
dat kan, proberen wij dat vanuit de bewonerscommissie te doen.”  
 
Meedoen en meepraten 
“Daarbij hebben wij als buurt met de bewonerscommissie de kans 
om ook daadwerkelijk mee te praten”, geeft Marjan Wesselink haar 
motivatie weer. “Wij hoeven niet aan de zijlijn af te wachten wat er 
op ons afkomt. We kunnen meedoen.” Vanuit een adviserende rol, 
weten de commissieleden.  

“Zelf vind ik het belangrijk dat het 
voor de lage inkomens ook mogelijk 
blijft om hier te wonen”, vertelt Elise. 
“Dat is meerdere keren aan de bewoners 
beloofd. Maar hoe alles precies gaat 
lopen? De exacte invulling van het 
plan is nog onduidelijk. Dit jaar kan 
meer duidelijk worden als ook de 
projectontwikkelaar bekend wordt.”  
 
Tweede flat 
Vooral de bouw van het tweede sociale 
huurwoningencomplex speelt voor de 
bewonerscommissie een belangrijke 
rol. De eerste flat vormt het startpunt 
van de bouw. Dat is zeker. Daarin 
komen 62 (van de uiteindelijk 230) 

“Kom met input. Mail ons bewonerscommissie008@gmail.com 
of doe je ideeën in onze witte brievenbus (naast de brievenbus 
van Openbaar Belang).” Met die oproep wil Elise Jasink, lid 
van de bewonerscommissie Weezenlanden-Noord (BC) haar 
buurtbewoners aansporen hun ideeën met hen te delen. 

Bewonerscommissie 
Weezenlanden-Noord vraagt 
meer input bij nieuwbouw  
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sociale huurwoningen. Dat is niet toe-
reikend voor de naar verwachting ruim 
100 (van de 180) huidige bewoners die 
hier willen blijven wonen. Dus, waar in 
de planning zit de tweede flat als hier in 
totaal ongeveer 450 nieuwe woningen 
komen? Wat betekent dit concreet 
voor de huidige bewoners?  
 
“De uiteindelijke projectontwikkelaar 
zal in samenwerking met Openbaar 

Belang met de exacte invulling komen”, 
legt Marjan uit. “Het kan alle kanten 
nog op”, vult Elise haar aan. “Het is echt 
een heel complex proces, waarin heel 
veel partijen iets vinden.” 

“Daarbij snappen we ook dat Openbaar 
Belang niet even tijdelijke woningen 
heeft voor de ruim 100 bewoners”, zegt 
Hendri. “Maar de overlast moet natuurlijk 
wel zo minimaal mogelijk blijven. Voor 
iedereen, maar zeker voor de kwetsbare 
huurders die hier ook wonen.” 

Sociaal Plan 
Tijdens het zes-wekelijkse overleg 
met Openbaar Belang blijven de 

commissieleden hierop hameren. 
Ook het Planbesluit (Sociaal Plan) wordt 
hier besproken. Welke rechten en plich-
ten heeft de huurder tijdens dit traject? 
Wat mag hij verwachten? “We streven 
ernaar dat iedereen straks een goede 
woonplek heeft ”, benadrukt Marjan. 
Hendri knikt: “En ook tijdens het traject. 
Alle ideeën daarover zijn welkom!” 
 
In de bewonerscommissie zitten naast 
Marjan, Elise en Hendri ook Cat Rook 
en Henny Plas. De bewonerscommissie 
is naast de mail ook bereikbaar via de 
witte brievenbus bij de middelste 
flat aan de Wiecherlinckstraat (linker 
portiek).   /

“

Overlast moet 
zo minimaal 
mogelijk blijven

vlnr Marjan, Hendri en Elise

Vragen of ideeën? De bewoners-
commissie is bereikbaar via e-mail:
bewonerscommissie008@gmail.com





De TU Delft gaat ook dit jaar deelnemen aan de World 
Solar Challenge, een race voor zonneauto’s dwars door 
de Australische woestijn. De regerend wereldkampioen 
haalt alles uit de kast om ook nu weer de overwinning 
binnen te halen. In het diepste geheim werkt het 
Vattenfall Solar Team in Zwolle aan de NunaX. 
Bij Openbaar Belang vond ze een tijdelijke woning.

Tijdelijk wonen 
en werken 
in Zwolle

Solar Team TU Delft 
bouwt zonneauto in Zwolle
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We zijn ontzettend blij met de 
hulp van Openbaar Belang”, 
zegt Maxime Croft stralend. 

“Door deze woning, wonen we dichtbij 
de productielocatie, waardoor we  
de strakke planning die we hebben, 
kunnen halen.” Het team zal de komen-
de maand nog hard doorwerken in 
Zwolle, om de auto op tijd af te krijgen 
voor de race in Australië. 

Puur op zonne-energie
De 3021 kilometer lange rit door 
Australië in een zonneauto staat daar 
symbool voor, legt Maxime uit met 
haar collega Siebe Lemmers, student 
aeronautical engineering. Dezelfde 
route van Darwin naar Adelaide wordt 
dagelijks afgelegd door zogenaam-
de roadtrains, vrachtwagens die met 
meerdere opleggers tegelijk heen en 
weer rijden. “Die rijden 1:1. Oftewel, 
ruim 3000 liter brandstof gaat er per 
rit doorheen. De deelnemers aan 
de challenge doen het puur op 
zonne-energie.”

Het Vattenfall Solar Team doet net als 
andere jaren mee in de Challenger- 
klasse, waar het om snelheid draait. 
Het is de tiende keer dat de TU Delft 
meedoet en al zeven keer nam ze de 
titel mee naar huis. Voorspellingen 
over dit jaar, wil het team echter niet 
doen. De regels zijn flink aangepast en 
de concurrentie is weer sterker. “Maar 
we zetten alles op alles”, zegt Maxime. 
Details houdt ze met het oog op de 
concurrentie geheim.

Klimaatverandering
Dat het team nu in Zwolle op het  
Polymer Science Park belandde, heeft 
alles te maken met een van de partners. 
“Aliancys zit hiernaast”, vertelt Siebe. 
“Zij maken de harsen en koolstofvezels 
die wij gebruiken voor de buitenkant 
en de dragende constructie van de 
NunaX. Wij kunnen zo heel nauw  
samenwerken.” 

Maar het is niet alleen de techniek 
waar het om draait. Op scholen en 
bij bedrijven vertellen de studenten 
over hun ervaringen, waarmee ze 
mensen willen enthousiasmeren voor 
duurzame energie. “Dat verhaal slaat 
ook aan”, merkt Siebe. “Zeker nu 
er toch veel te doen is over klimaat-
verandering.” 

“Het spreekt jong en oud aan”, haakt 
Maxime erop in. “De een vanwege het 
duurzaamheidsaspect, de ander omdat 
het met auto’s te maken heeft. Ik heb 
nog niet gemerkt dat mensen direct na 
ons verhaal een zonnepaneel gaan 
kopen, maar ze gaan wel nadenken: 
wat kunnen wij doen op het gebied 
van verduurzaming?”  /

“

De Nuna9 ging de afgelopen jaren vaak als 1e over de finishlijn. 
Dit jaar bouwt het team de NunaX. (foto Hans-Peter van Velthoven)

Crew Vattenfall Solar Team met links Maxime Croft en Siebe Lemmers.



Tegenwoordig zijn in veel woningen één of meerdere rookmelders 
te vinden. Soms heeft de bewoner het zelf geregeld, soms is de 
rookmelder door Openbaar Belang geplaatst. Verwijdert u een 
rookmelder die door Openbaar Belang is opgehangen? Houdt u er 
dan rekening mee dat bij een verhuizing u extra kosten krijgt, omdat 
Openbaar Belang een nieuw werkende rookmelder moet plaatsen.

Heeft u nog geen rookmelder in uw woning, dan kunt u zich melden bij 
Openbaar Belang. 

Hoeveel tijd 
besteedt u aan 
uw telefoon?
Smartphones, draadloos internet 
en allerlei digitale platforms zoals 
Facebook en Snapchat. Dit zijn alle-
maal geweldige vernieuwingen, maar 
we stoppen er met z’n allen wel veel 
tijd in. Het blijkt best lastig te zijn om 
de juiste balans te vinden.

Bent u benieuwd hoeveel minuten 
of uren u met uw telefoon bezig bent? 
Download een gratis app die u 
een spiegel voorhoudt wat betreft 
gebruik. Voorbeelden van apps: 
Moment, BreakFree en Menthal. Rookmelder 

in woning
Met Mijn Belang wil Openbaar Belang 24 uur per dag 7 dagen 
in de week haar huurders van dienst kunnen zijn. Eind vorig 
jaar werd al de nieuwe website gelanceerd; gebruiksvrien-
delijker en uitgebreider. Het huurdersportaal is de logische 
vervolgstap daarop.

Hoe dan?
Alle huurders waarvan wij een mailadres hebben, ontvangen 
in juni per mail een activatiecode. Na één klik ontvangt u 
vervolgens een mail met uw persoonlijke inlogcode die 
u met een nieuwe klik direct kunt activeren. U maakt uw 
eigen wachtwoord aan en Mijn Belang is live voor u. Reden 
voor een klein feestje natuurlijk! Daarom ontvangt iedere 
25e huurder die inlogt een VVV-bon van €25. 

Activeer vóór 15 september uw 'Mijn Belang' om kans te 
maken op een VVV-bon. 

Waarom?
Belangrijk voordeel van Mijn Belang is dat u, wanneer het 
u maar uitkomt, uw eigen huurderszaken kunt regelen. U 
beschikt meteen over de juiste gegevens, die ook automatisch 
worden gekoppeld aan uw melding. Zo kunt u een reparatie- 
verzoek direct zelf inplannen. Daarnaast kunt u met Mijn 
Belang uw huurspecificaties inzien en uw financiën beheren. 
Dankzij de koppeling met iDeal kunt u bovendien direct een 
huurbetaling doen. 

Geen mail ontvangen?
Mogelijk is er geen mailadres van u bekend bij Openbaar 
Belang. Laat het ons weten! U kunt ons dagelijks bellen  
tussen 8:30 en 16:30 uur via (038) 4567222 of mail naar 
info@openbaarbelang.nl. Langskomen kan natuurlijk ook: elke 
werkdag van 8.30 tot 12:30 uur of ’s middags op afspraak. 

  Digitaal 
huurdersportaal
    Mijn Belang 
  gaat live
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Het digitaal huurdersportaal Mijn Belang van Openbaar Belang gaat binnenkort 
live! Hier kunt u al uw huurderszaken regelen. Even inloggen en u beschikt 
meteen over de juiste gegevens. Handig als u bijvoorbeeld een reparatieverzoek 
wilt indienen, overlast wilt melden, huurspecificaties wilt inzien of betalingen wilt 
raadplegen of zelfs een betaling wilt doen.

Veiligheid
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Nieuwe bestuursleden 
en … bingo! 

belangen van de huurders van onze 
woningcorporatie. De twee aftredende 
bestuursleden werden bedankt voor 
hun inzet in de afgelopen zes jaren en 
kregen een bloemetje uitgereikt. 

Maar dit was niet het enige item wat 
deze avond de moeite waard maakte 
van het bijwonen ervan. Henk Loeters 
als voorzitter en Jan Willem Vinke als 
penningmeester gaven uitleg over het 
afgelopen jaar en de laatste deed uit 
de doeken hoe de CHR er financieel 
voorstaat.

Ook was er een verhelderende toe-
spraak van mevrouw Nathalie van de 
Kolk die, als vertegenwoordiger van 
de Woonbond, de CHR het afgelopen 
jaar heeft begeleid bij het project; 
"een stap vooruit". Zij memoreerde 
aan het feit dat er veel resultaat is ge-
boekt om het contact met de achterban 
(de huurders) te verbeteren. Zo is  
de uitbreiding van het bestuur met 
jongere leden een concreet succes. 
Ook zijn er twee werkgroepen in het 
leven geroepen. Deze werkgroepen 
kunnen advies geven aan de CHR. En 
last but not least: het in de lucht brengen  
van een volledig nieuwe website. 
Deze website biedt mogelijkheden 
interactief contact te creëren met de 
huurders. Daarnaast verschijnt deze 
maand voor het eerst een digitale 
nieuwsbrief. De nieuwsbrief wordt 
twee tot drie keer per jaar verzonden. 
Hierin worden de laatste nieuwsfeitjes 
opgenomen.

Na de vergadering werd de tijd 
genomen om enkele vragen te 
beantwoorden en klachten werden 
genoteerd. Deze worden de komende 
periode besproken binnen de CHR. 
En daarna was het tijd voor een meer 
ontspannen geheel. 

In een ongedwongen sfeer werden er 
drie rondes bingo gespeeld met een 
verloting vooraf. Voor de geluksvogels 
die prijs hadden, kon deze avond  
natuurlijk helemaal niet meer stuk. Bij 
de ronde om de hoofdprijs van € 400 

waren er twee mensen die tegelijk 
bingo hadden. Beide winnaars stelden 
voor niet tot loting over te gaan (zoals 
in de regels vooraf was gemeld bij 
dubbele bingo), maar de prijs te ver-
delen. En zo hadden twee huurders 
ieders € 200. Een van de winnaars van 
een eerdere ronde waarvan de prijs  
€ 100 was, zei dat ze nu een keertje een 
dagje uit kon gaan met haar zus. Dat 
was wegens een slechte financiële situa-
tie er de laatste jaren niet van gekomen. 

We kijken terug op een succesvolle, 
gezellige en nuttige avond.  /

Centrale Huurdersraad
Postbus 31, 8000 AA Zwolle
www.centralehuurdersraadob.nl
info@centralehuurdersraadob.nl
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Op maandag 13 mei is de jaarlijkse 
Algemene Ledenvergadering van de 
Centrale Huurdersraad gehouden 
in wijkcentrum Holtenbroek. 

Van uw verslaggever: Otto Berends  

Op deze avond werden een viertal 
nieuwe bestuursleden gekozen en 
traden twee bestuursleden af die zich 
niet herkiesbaar stelden. Het totaal 
van het bestuur komt daarmee op 
11 leden. Bijna unaniem werden de 
kandidaat-leden door de aanwezige 
huurders als bestuurslid gekozen en 
na hun voorstellingsspeech met een 
applaus verwelkomd. Hen werd succes 
gewenst bij het verdedigen van de 

Het bestuur: mevr Trentelman, de heren Hogeveen, Vinke, mevr Felter, de heren Loeters, Holder, 
Wolfskamp, Hetebrij (zittend), Visscher en Meijer. Meneer Van der Worp ontbreekt op deze foto.



Grote verandering 
woningen 
Assendorperdijk

Wordt hier gebouwd? Overduidelijk! Het is goed te zien en te merken 
dat Nijhuis Bouw in februari aan de slag is gegaan bij de  
60 woningen aan de Assendorperdijk. Voor de zomer is de eerste 

van de drie flats klaar. 

De muren worden gestript om ze volgens met goede isolatie weer op te 
bouwen. Er komen nieuwe kozijnen en ramen. En ook het dak wordt 
vernieuwd. De balkons aan de achterzijde worden vernieuwd en vergroot. 
In de woning wordt er onder meer centrale verwarming aangebracht.

 

Redactie: 
Mariska Vakkert, Erna Fix, Dini Taïb,  
Katja Tamis en Hetty Bruins

Tekst: 
Anne-Marie van Ommen 

Vormgeving: 
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Fotografie: 
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Druk: 
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Contact
Adres en openingstijden:
Binnengasthuisstraat 1, Zwolle

van 8.30 tot 12.30 uur
binnenlopen ZONDER afspraak

van 12.30 tot 16.30 uur
alleen MET afspraak
 
Telefonisch bereikbaar 
op werkdagen van
8.30 uur tot 16.30 uur via: 
(038) 45 67 222

www.openbaarbelang.nl

Colofon


