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22 november jaarvergadering
Het is er dan toch van gekomen om voor dit jaar nog 
een jaarvergadering te houden.
Zoals u van ons gewend bent ook nu weer in Het 
Vierkant, Johan van Oldebarneveldstraat in Harlingen.
Aanvang van de vergadering is 19.30 uur.
Ook nu bestaat de avond uit twee delen. 
Voor de pauze het zakelijke deel met o.a,  het jaar-
verslag van de secretaris over 2019/2020 en die van 
de penningmeester over dezelfde periode.
Dit jaar is er een bestuursverkiezing, waarbij de pen-
ningmeester aftredend is, maar wel herkiesbaar en het 
officieel benoemen van de waarnemend secretaris.

KOMT U NAAR ONZE VERGADERING???

DAT KAN ALLEEN OP VERTOON 
VAN UW CORONAPAS OF 

GELDIG VACCINATIEBEWIJS!!

De kascommissie komt aan het woord en onze statu-
ten willen wij wijzigen.
Tot slot vertellen wij u waar we als hvH op dit mo-
ment mee bezig zijn en wat we de laatste maanden 
van dit jaar en de eerste maanden van het komende 
jaar gaan doen. Want wat vindt u van uw eigen leef- 
en woonomgeving? Zie daarvoor elders in dit num-
mer waarbij uw mening telt.
Na de pauze besteden wij aandacht aan Langer 
thuiswonen. Wat komt daar voor kijken en daar weet 
Mieke Koot van het Generatiehuis alles van met
assistentie van een beleidsmedewerkervan uw en 
onze verhuurder dBv.
Rekend op uw komst en wat ons betreft tot ziens op 
de 22ste november aanstaande in Het Vierkant.

Beste huurder,

Nog niet zo lang geleden kwam ik een kennis tegen, die 
mij vroeg of ik de overeenkomst wist tussen de politiek en
de woningmarkt.
Toen ik hem mijn antwoord schuldig moest blijven, ant-
woorde hij: het is beide een chaos.
Ik moest hem gelijk geven, gezien het gebakkelei van alle 
politieke partijen, die niet met elkaar willen, maar ook niet 
zonder elkaar kunnen.
Hoewel politiek en wonen twee afzonderlijke zaken zijn 
hebben ze wel degelijk met elkaar te maken.
Immers een goede minister van Wonen zou ervoor kun-
nen zorgen dat er beweging komt in de inmiddels totaal 
vastgelopen woningmarkt. Maar waar vind je die?
Terugkijkend naar de betrokken ministers en staats-
secretarissen van de afgelopen jaren hebben ze alleen
goed verdiend, maar slecht gepresteerd.
Tijd voor een man of vrouw die het aandurft om met 
name de particuliere verhuurders aan te pakken en de 
maximale huur die ze voor hun bezit vragen te bevriezen  
tot een jaarlijks af te spreken maximum bedrag. Daarbij 
moet er dan ook maar eens goed gekeken worden of de 
te verhuren woning dan wel appartement in overeenstem-
ming is met de gevraagde huur.
Blijft over het woningtekort. Door de al jarenlang gewraak-
te verhuurdersheffing af te schaffen krijgen de corporaties 
een beetje meer armslag voor het realiseren van nieuw-
bouw. En dat is zeer zeker nodig, met het op oog op de 
nabije toekomst, waarin de vergrijzing nog steeds groei-
ende is en langer thuis wonen meer een must dan luxe 
wordt.
Daarvoor is nu het woord aan de politiek om daadkrach-
tig hierover, nu het nog kan, een klinkend besluit te nemen.
De wil is er, het wachten is nu nog alleen op de juiste 
mensen en het realiseren van de doelstelling: een goed 
huis tegen een betaalbare huur overal in Nederland.



Jaarverslag van de secretaris over jaar 2019/2020

Voor ons als huurdersvereniging is 2020 het meest rustige 
jaar geweest, in ons ruim vijftigjarig bestaan.
De start daarvan was voortvarend en zou 2020 een jaar 
worden waarin wij als hvH nog meer als gesprekspartner 
aanwezig wilden zijn bij alle vergaderingen met zowel de 
Gemeente, de Bouwvereniging, het Fries Huurders Overleg 
en externe organisaties.
Naast onze algemene ledenvergadering werden daarbij 
ook plannen gemaakt voor een thema-avond en het vaker 
verschijnen van onze nieuwsbrief.
Plannen die met ingang van maart gerealiseerd zouden 
worden, gedurende de rest van het jaar.

Het is er niet van gekomen toen eenmaal duidelijk 
was dat onze gehele maatschappij ontwricht werd 
met de komst van het corona-virus.
Fysiek overleg met elkaar was ineens niet meer 
mogelijk, tenzij op anderhalve meter afstand en niet 
meer dan zoveel mensen per vergadering in een 
ruimte.
In die beginperiode werd er dan ook menige vergade-
ring afgelast of uitgesteld naar een later tijdstip.
Toen de eerste schrik te boven was, konden we met 
enig kunst- en vliegwerk toch nog een paar vergade-
ring fysiek houden, zowel in ons eigen onderkomen, 
bij de gemeente of de Bouwvereniging.
Maar dat is van korte duur geweest en maakte video-
vergaderen plaats voor fysiek.
De reeds geplande algemene jaarvergadering werd 
uitgesteld naar september, evenals onze eerste 
nieuwsbrief van dat jaar.
Nu komt van uitstel afstel en als gevolg van de coro-
na-pandemie ging ook de jaarvergadering in septem-
ber niet door en werd onze nieuwsbrief doorgescho-
ven naar december jl.
Ondanks alles is er in het afgelopen jaar genoeg ge-
beurd, zoals uit het volgende overzicht blijkt.

Foto: Richtje Brandsma

Bestuur en huurdersraad
Een constructie die in 2015 bedacht is door het 
toenmalig bestuur. Al snel bleek dat dit niet levens-
vatbaar zou blijken. Beide zouden niet alleen apart 
vergaderen, maar ook te samen.
Van de in 2015 benoemde dertien leden waren er in 
2019 nog zeven over.
Nu zijn het er nog vijf zoals in onderstaande alinea te 
lezen valt
Als gevolg van ziekte heeft Dick van Zanten zijn 
werkzaamheden als secretaris van de Huurdersver-
eniging in het najaar van 2020 moeten neerleggen. 
Als tijdelijk opvolger is Rop Pronk, lid van de Huur-
dersraad, gevraagd. Hij heeft hier positief op ge-
antwoord en heeft hij besloten om zich definitief 
beschikbaar te stellen als secretaris van de Huurders-
vereniging. Uiteraard zal de ledenvergadering hier nog 
een besluit over moeten nemen.
Maar ook van Mirjam Aartsma hebben we afscheid 
moeten nemen. Haar taak als coördinator Bewoners 
commissies is intussen overgenomen door huurders-
raadslid Robert de Boer.
Een oproep in de laatst verschenen nieuwsbrief voor 
twee nieuwe bestuursleden heeft geen enkele reactie 
opgeleverd.

Prestatieafspraken 
In het najaar van 2020 is hard gewerkt aan het maken 
van de Prestatieafspraken tussen Gemeente Harlin-
gen, de Bouwvereniging en de Huurdersvereniging. In 
goed overleg tussen alle partijen en met soms stevige 
discussies zijn eind 2020 de nieuwe Prestatieafspra-
ken vastgesteld en ondertekend. Alle partijen heb-
ben hun grote waardering uitgesproken, niet alleen 
over de Prestatieafspraken, maar ook over de manier 
waarop deze tot stand zijn gekomen: In goed overleg 
tussen gelijkwaardige partners.



Evaluatie Samenwerkingsovereenkomst
In het najaar van 2020 is ook gewerkt aan een eva-
luatie van de bestaande Samenwerkingsovereenkomst 
tussen de Bouwvereniging en de Huurdersvereniging.
De vorige overeenkomst dateerde uit 2016 en was 
aan herziening toe. Naar verwachting zal begin 2021
de nieuwe Samenwerkingsovereenkomst worden 
ondertekend.

Zonnepanelen binnenstad
Een al lang lopend punt van zorg bij de Huurders-
vereniging zijn de zonnepanelen in de binnenstad van 
Harlingen. Als gevolg van de geldende Welstandsnota, 
is het niet mogelijk om op alle woningen en gebou-
wen zonnepanelen te plaatsen. In een aantal gevallen 
is dit toch gebeurd en dit heeft geleid tot een gevoel 
van ’rechtsongelijkheid’ bij bewoners van woningen in 
de binnenstad van Harlingen. Mede onder druk van 
de Huurdersvereniging is in de zomer van 2018 een 
begin gemaakt met het herzien van de Welstandsnota 
waardoor het mogelijk moet worden om op meer-
dere woningen en gebouwen zonnepanelen te plaat-
sen en reeds geplaatste zonnepanelen te legaliseren. 
Naar verwachting zal de nieuwe Welstandsnota dit 
voorjaar aan de Gemeenteraad van Harlingen gepre-
senteerd worden.

Nieuwbouw Midlum en Wijnaldum
Beide projecten zijn in het najaar van 2020 opgele-
verd: Nieuwe betaalbare huurwoningen met ’nul op 
de meter’. In Wijnaldum was er een vertraging van 
een maand in de oplevering omdat de elektriciteits-
kabel die de woningen van stroom moet voorzien 
en overtollige stroom af moet voeren, onvoldoende 
capaciteit had. Het leggen van een nieuwe, zwaardere 
kabel bleek noodzakelijk. Een punt van aandacht voor 
de komende energie- en warmtetransitie.

Themavonden voor onze leden
Op de ledenvergadering van 2019 werd de avond 
besloten met een presentatie door de Bouwvereni-
ging van alle op stapel staande en lopende projecten. 
Door de aanwezige leden werd dit zeer gewaardeerd. 
Naar aanleiding hiervan heeft het bestuur van de 
Huurdersvereniging bedacht om thema-avonden voor 
de leden te gaan organiseren. Te denken valt aan een 
avond over de energietransitie, over langer thuis wo-
nen, enz. Als gevolg van de coronacrisis konden deze 
plannen in 2020 niet uitgevoerd worden. We hopen in 
2021wel hiermee aan de slag te kunnen gaan.

Vergaderingen
In het verslagjaar zijn er vergaderingen gehouden met 
de directie van De Bouwvereniging, beleidsmedewer-
kers van De Bouwvereniging, de Gemeente, het Fries 
Huurders Overleg en de stuur- en werkgroepen van 
Plan Zuid Fase 3 en Wooncentrum Almenum.
Deels fysiek, maar met name in het laatste halfjaar via 
Teams (videovergaderen).
Onderwerpen van gesprek waren daarbij de jaarlijkse 
huurverhoging, de komst van de energiecoach,  

Hierbij nodigen wij als bestuur,
de leden van de huurdersvereniging uit,

voor het bijwonen van
de algemene jaarvergadering
op maandag 22 november a.s.

De vergadering wordt gehouden in
het Vierkant in Harlingen. 

Aanvang 19.30 uur.
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2. Vaststelling agenda

3. Jaarverslag secretaris 2019/2020*

4. Jaarverslag van de penningmeester**
- Jaarrekening 2019/2020

-Begroting 2019/2020
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6. Benoeming reservelid kascommissie

7. Bestuursverkiezing
Aftredend en herkiesbaar: Simone Teuben
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8. Statutenwijziging en 
jaarplan huurdersvereniging voor 2021/2022

9.  Wat verder ter tafel komt
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Na de pauze wordt u bijgepraat door Mieke Koot
van het Generatiehuis en beleidsmedewerkers van

De Bouwvereniging over langer
zelfstandig thuiswonen en wat dat inhoudt.

14. Einde jaarvergadering 

* Het bijbehorende jaarverslag
van de secretaris is integraal

opgenomen in deze nieuwsbrief
** Het financieel overzicht krijgt u

ter inzage op de vergadering



de nieuwbouwprojecten, de huurvoorwaarden, de
samenwerkingsovereenkomst en de prestatieafspra-
ken. Ook is een begin gemaakt met het verbeteren 
van de leef- en woonomgeving.

Fries Huurders Overleg
Ook in dit verslagjaar was de hvH daarbij aanwezig 
in de persoon van de heren Pronk en Posthumus.  
Onderwerpen van gesprek waren daarbij Friesland 
huurt, de website Fries Huurderssteunpunt, De Pro-
vinciale Klachtencommissie, Statushouders en Bege-
leid wonen. Op één na zijn ook deze vergaderingen 
via Teams gehouden.

Werk- en stuurgroepen
In het verslagjaar is afscheid genomen van de werk- 
en stuurgroep Plan Zuid fase 3.
Alle voorbereidende werkzaamheden waren verricht 
en als alles volgens plan verloopt is eind april een 
begin gemaakt met de bouw van 92 wooneenheden.
Voorafgaand is met name de Wilhelminastraat en de 
voormalige Bernhard- en Margrietstraat voorzien van 
riolering en een beter waterafvoersysteem.
De werk- en stuurgroep Wooncentrum Almenum 
vergadert nog steeds, waarbij twee tot drie vergade-
ringen per week geen uitzondering zijn.

Strategisch Voorraadsbeleidsplan
Eind vorig jaar is het bureau Attrivé begonnen met 
het opzetten van een nieuw Strategisch Voorraadsbe-
leidsplan voor de Bouwvereniging.
Ook daar zijn wij als hvH bij betrokken. Doel is, dat 
De Bouwvereniging in de komende jaren voldoende 
woningvoorraad heeft voor iedere doelgroep.

Statushouders
Ook dat agendapunt is inmiddels weer opgepakt en 
wordt er in samenwerking met de Gemeente Harlin-
gen en de Waadhoeke een nieuw concept opgesteld.
Dat concept bestaat uit twee delen, waarbij het
tweede deel ook van toepassing zou kunnen zijn op 
onze gemeente. Zoals in de prestatieafspraken is 
afgesproken mag maximaal 15% van de mutatiewo-
ningen door De Bouwvereniging toegewezen worden 
aan statushouders.  Een percentage dat tot nu toe 
(nog) niet gehaald is

Tot zover dit gecombineerde jaarverslag over 
de jaren 2019 en 2020.
Intussen is de samenwerkingsovereenkomst 
ondertekend, is er een vernieuwde Welstands-
nota en hebben we twee nieuwe aspirant-be-
stuursleden.

Rop Pronk, wnd. secretaris

Zonnepanelen in de binnenstad
Medio mei van dit jaar heeft de gemeenteraad – na een periode van ruim twee jaren – ingestemd met de wijzi-
gingen in de welstandsnota, zoals die vanaf 2015 gold.
In de oude nota was het plaatsen van zonnepanelen die vanaf openbare ruimten zichtbaar waren niet toege-
staan. Als gevolg daarvan konden ongeveer 150 huurders van De Bouwvereniging hun eerder gratis toegezegde 
zonnepanelen niet krijgen.
Aanvankelijk waren dat er ruim 200, maar dankzij het nodige denkwerk en een kleine handreiking door  de 
gemeente kregen 50 woningen als nog hun zonnepanelen .Voor de anderen bleef er niets anders over dan 
wachten totdat de vernieuwde welstandsnota een feit was.
Als pleister op de wonde hebben een groot deel van de “gedupeerden” inmiddels een bezoek gehad van de 
energiecoach, die naast een bespaarpakket ook nog met nodige tips kwam.

Het wachten is nu nog op Feenstra verwarming die 
hun CV-kachel waterzijdig gaat afregelen en alle ra-
diatoren – m.u.v. de woonkamer – van thermostaat-
knoppen gaat voorzien.
Inmiddels heeft De Bouwvereniging een gesprek ge-
had met de Gemeente en aan de hand van de over-
gebleven adressen bekeken waar de zonnepanelen als 
nog gelegd mogen worden.
Dankzij de vernieuwde welstandsnota mag dat nu op 
alle woningen die gebouwd zijn na 1945.
Niet op het voordakvlak, maar wel op de zijvlakken 
die haaks staan op de straat.
We zijn nu oktober en tot een definitief standpunt 
door de Gemeente is het nog niet gekomen omdat 
de betreffende ambtenaren het niet aandurfden om 
het licht helemaal op groen te zetten.
Het wachten is nu op de Welstandscommissie die 
uiteindelijk het besluit moet nemen. 



Ik wil mij graag even voor-
stellen als nieuw aspirant-
lid van het bestuur van de 
Huurdersvereniging Harlin-
gen.
Ik ben Janny Travaille en 
woon sinds 1967 in Harlin-
gen.
Ben dus geen Ouwe Seun, 
maar voel me hier thuis.
Sinds 1970 ben ik huurder 
bij de Bouwvereniging.

Dat is in mijn beleving al lang, maar er zullen vast 
mensen zijn die al langer huurder zijn bij de Bouw-
vereniging.
Ik heb ook een aantal jaren deel uitgemaakt van de 
Raad van Toezicht bij de Bouwvereniging.
Dat is al weer even geleden.
Nu wil ik me graag verdienstelijk maken bij de Huur-
dersvereniging.
Want de volkshuisvesting ligt me na aan het hart heb 
ik gemerkt.
Ik verwacht dat de andere, doorgewinterde bestuurs-
leden van de Huurdersvereniging mij op een prettige 
manier de kneepjes van dit vak zullen leren.
Ik hoop u tijdens de ledenvergadering te ontmoeten.

Mijn naam is Liselot de 
Maat. Ik woon samen met 
mijn man sinds 2010 met 
veel plezier in Harlingen 
in Plan Zuid. Wij zijn hier 
komen wonen vanwege de 
frisse lucht! En omdat Har-
lingen een havenstad is. Wij 
zijn (waren eigenlijk) zeilers. 
Hebben in de loop van de 
jaren veel zout water ge-
voeld en geproefd. Maar

die tijd is voorbij. In onze carport ligt een groot 
anker dat wij aan boord niet kwijt konden. Het staat 
nu symbool voor het definitief voor anker gaan. In 
Harlingen wel te verstaan.
Sinds de oprichting ben ik lid van de bewonerscom-
missie Plan Zuid fase 2. Dat heeft gemaakt dat ik 
mensen in de nieuwbouw heb leren kennen. Later 
toen het Wijkplatform Plan Zuid werd opgericht leek 
het mij leuk om me daarvoor in te zetten. Het Wijk-
platform heeft namens de bewoners van Plan Zuid 
meegepraat over de sloop en herbouw in Plan Zuid. 
Eind augustus hebben we besloten om onszelf op te 
heffen omdat de herstructurering van Plan Zuid dui-
delijk in de uitvoeringsfase is terechtgekomen. Ik doe 
verder nog vrijwilligerswerk voor het project Nieuw 
Zuid. Nu het Wijkplatform Plan Zuid zijn werkzaam-
heden neerlegt heb ik meer ruimte gekregen voor 
activiteiten. Dus lijkt het mij een logische stap om 
gehoor te geven aan de oproep van de Huurdersver-
eniging voor bestuursleden. 

Even voorstellen: Liselot en Janny
De aanhouder wint, want na jaren zijn wij als bestuur er eindelijk in geslaagd een tweetal nieuwe aspirant-bestuurs-
leden binnen te halen om zodoende de continuiteit van ons bestuur voor de komende jaren zeker te stellen en tot een 
betere verdeling van de werkzaamheden binnen onze vereniging te komen.
Onderstaand stellen beide dames zich dan ook alvast voor.

Wanneer? Dat is nog niet bekend en dan is het ook nog wachten op de planning en uitvoering door Mensoni-
des.  Het zou ons als hvH dan niet verbazen dat dit pas volgend voorjaar een vervolg zal krijgen.
Lachende derden zijn degenen die zonder vergunning overgegaan zijn tot het plaatsen van zonnepanelen op 
hun dak. In eerste instantie zou de gemeente daarop handhaven en moesten panelen waarvoor geen vergun-
ning was aangevraagd verwijderd worden dan wel met vergunning verplaatst worden.
Dat is er niet van gekomen. Enerzijds omdat de gemeente daarin veel te laks is geweest en nu blijkt ook nog 
eens dat ze mogen blijven liggen totdat ze vervangen moeten worden.
Dan moet er alsnog een vergunning worden aangevraagd in de hoop dat deze wordt afgegeven en tot vervan-
ging kan worden overgegaan.
Aan het aanvragen van een vergunning ontkomt ook De Bouwvereniging niet.
Gehoopt was omdat per straat of complex te doen, maar nee, het moet per adres.
Terug kijkend zijn we inmiddels ruim vier jaren verder en als dit zo voort blijft modderen straks ook nog een
illusie armer. Met dank aan de gemeente.

LL LL LLLL



Nieuws van de Bouwvereniging

Tijdelijk nieuwe wijkbeheerder
Een nieuw gezicht bij de Bouwvereniging is Jolanda 
van der Zee. Zij neemt tijdelijk de rol waar van 
wijkbeheerder Aart Terpstra. Jolanda gaat regelmatig 
de wijk in en zoekt huurders op. Jolanda vindt het 
contact met de huurders erg leuk en denkt bij pro-
blemen graag mee over oplossingen. Zij wil huurders 
motiveren hun buurt netjes en leefbaar te houden. 
Jolanda:Huurders kunnen mij bellen voor vragen, 
opmerkingen of klachten betreffende het onderhoud 
van tuinen en stegen. Ook als bomen te groot wor-
den of een gevaar vormen, kan er contact opgeno-
men worden voor advies. Verder vind ik het erg leuk 
als huurders zich meldden om te laten weten dat ze 
trots op hun tuin zijn. Ik kom dan ook graag
een kijkje nemen! Jolanda is bereikbaar via
06–82050800 of j.v.d.zee@debouwvereniging.nl

Stationslocatie appartementen
De Bouwvereniging realiseert op de locatie achterhet 
Station een appartementengebouw voor de Stichting 
Begeleid Wonen Noordwest Friesland.
Hier komen 26 appartementen in twee woonlagen. 

Nieuwbouw Plan Zuid fase 3 
Hier realiseert de Bouwvereniging 92 sociale huur-
woningen. De woningen zijn gasloos, energiezuinig en 
geschikt voor alle leeftijden. De geplande oplevering 
is zomer 2022. De werkzaamheden zijn na de bouw-
vak weer in volle gang en alle woningen zijn uitgege-
ven aan de nieuwe huurders.

Inmiddels vordert de bouw gestaag en zijn de eerste 
contouren al kleurrijk zichtbaar.
Op 13 oktober jl. werd door burgemeester Ina Sjerps
en de toekomstige bewoners Wim Dees en Sjoerd 
Mier een plaquette onthuld met de tekst: Welkom bij 
ons thuis namens alle bewoners, Sjoerd en Wim.
Deze feestelijke gebeurtenis werd vooraf gegaan 
door een tweetal korte toespraken door Petra van 
der Wier, directeur/bestuurder van De Bouwver-
eniging en Jan Pietersma, voorzitter van de Stichting 
Begeleid Wonen. Beiden zijn blij dat na een lange 
voorbereiding er nu eindelijk gebouwd wordt en over 
niet aan te lange tijd een welkom thuis biedt aan deze 
groep mensen.



Renovatie Beatrixstraat/Kimswerderweg in Harlingen en van der Molenstrjitte in Wijnaldum
Onderstaande foto’s geven u een eerste indruk van de onlangs gestartte renovatie in deze straten. Zo worden 
in eerste instantie alle daken van isolerende dakplaten voorzien en nieuwe pannen. Daarna gaat er ook nog het 
een en ander in de woningen zelf gebeuren zodat ook deze woningen straks een hoger energielabel krijgen.

Opgave voor 2022 is al mogelijk



Betere Buurtfonds (BBF)
De Bouwvereniging vindt het belangrijk dat haar huurders veilig, prettig en gezond wonen. 
De woonomgeving speelt daarin een belangrijke rol. Om de woonomgeing een extra stimulans te geven, heeft 
de Bouwvereniging het BetereBuurtFonds opgericht. 

Huurders met ideeën voor een betere woonomgeving kunnen bij De Bouwvereniging een aanvraag doen op 
het BetereBuurtFonds. Met geld uit het fonds wil de Bouwvereniging helpen om plannen van huurders te rea-
liseren. Het idee, de uitwerking, het project is en blijft van de huurder en de buurtgenoten met wie dit wordt 
georganiseerd. 

Waar moet een aanvraag aan voldoen?
- de leefbaarheid in de (hele) straat of wijk er beter van wordt,
- er voldoende steun voor is in jouw straat of wijk,
- er huurders van De Bouwvereniging bij betrokken zijn,
- het project (ook) op de langere termijn nut heeft.

Is er voor jouw plan meer dan € 750, -- nodig? Zorg dan dat je meer financiers hebt, zoals bijvoorbeeld
de gemeente, de provincie of een andere instelling.

De Bouwvereniging wil zoveel mogelijk huurders laten profiteren van het BetereBuurtFonds. Het kan zijn dat 
zij daarom extra voorwaarden of beperkingen stellen bij het bepalen van hun bijdrage aan jouw project.

Wie kan een aanvraag indienen?
Iedereen. Jijzelf, een burenclubje, een vereniging en stichtingen of instellingen die geen winst willen maken en 
geen commerciële doelstelling hebben.

Aanvragen 2021
In 2021 zijn een aantal aanvragen gedaan op het BetereBuurtFonds.
Een voorbeeld daarvan zijn tuinstoelen bij de Rommeflats, tuinbanken bij Dukdalf en een bijdrage voor een 
BBQ bij Casa Cara.  

Heb je een leuk idee voor jouw buurt. Vul je aanvraag in op onze site.

Geen ingewikkelde plannen van een bureau, maar praktische ideeën van jezelf, om je straat of wijk beter, scho-
ner, leuker en/of veiliger te maken. 
Op de website van de Bouwvereniging vind je meer informatie en kun je een aanvraag doen.
Kijk daarvoor op: https://www.debouwvereniging.nl/ik-huur/beterebuurtfonds.

Wij zien jouw/jullie aanvraag graag tegemoet. 



Nieuws over Toekomstig Almenum

Afgelopen juni spraken de medewerkers van de 
Bouwvereniging zo’n 145 bewoners van Almenum 
over de nieuwbouw van Toekomstig Almenum.
Bewoners werd gevraagd naar hun mening over de 
plannen. In de maand september hebben drie archi-
tecten hun tekeningen en plannen gepresenteerd. 
Inmiddels is er een keuze gemaakt wie van de drie 
verder aan de slag mag, maar dat was bij het ter 
perse gaan van deze nieuwsbrief nog niet bekend.
Inmiddels is het wel duidelijk dat de uitgekozen 
architect direct al aan de slag kan met het verwerken 
van de eerste wijzigingen. En daarnaast is het ook 
nog wachten op het definitieve bouwbesluit van de 
gemeente.

Die had er in feite al moeten zijn, zij het dat door één 
of meerdere buurtbewoners een bezwaarschrift is 
ingediend over van alles en nog wat.
Inhoudelijk gaan we daar uiteraard niet op in, maar 
wel op het feit dat er nog steeds buurtbewoners zijn 
die de komst van het Toekomstig Almenum liever niet 
als wel zien gebeuren. Althans als het om hoogbouw 
gaat: Privacy voor iedereen! Hoogbouw Nee!
Merkwaardig genoeg staat die hoogbouw er al jaren 
en hebben wij daar nog nooit iemand over gehoord.
De nog steeds aanwezige spandoeken op de Midlu-
merlaan zijn daar nu een sprekend voorbeeld van.
In hoeverre de ingediende bezwaarschriften een ver-
dere vertraging van de geplande nieuwbouw tot ge-
volg zullen hebben is op dit moment nog niet bekend.
Ondertussen gaan de verdere voorbereidingen ge-
woon door en gaan betrokken partijen ervan uit dat 
eind volgend jaar met de sloop en de eerste nieuw-
bouw een begin kan worden gemaakt.



Hoe staat het met onze bewonerscommissies?
Naast de huurdersvereniging zijn er bewonerscommissies in Harlingen.
De huurdersvereniging behartigt de belangen van alle huurders van de 
Bouwvereniging. Een bewonerscommissie vertegenwoordigd de huurders 
in een bepaalde wijk of wooncomplex. Een bewonerscommissie bestaat
dan ook uit huurders van deze wijk of wooncomplex.
Door de corona-pandemie hebben al twee jaar geen bijeenkomst meer 
gehad met de huurdersvereniging en de bewonerscommissies in 
Harlingen. Doel van een bijeenkomst is om te inventariseren waar elke 
bewonerscommissie zich momenteel mee bezighoudt, is deze slapend of 
actief? Kunnen er meer mensen op de hoogte worden gebracht van het 
bestaan van een bewonerscommissie in hun wijk/complex die zich mogelijk kunnen inzetten voor het welzijn 
van de buurt? Tevens kunnen de verschillende bewonerscommissies ook hun inbreng doen van  mogelijke 
problemen die voorkomen in hun buurt. De huurdersvereniging vindt het belangrijk om deze bijeenkomsten te 
blijven organiseren, zodat bepaalde punten mee kunnen worden genomen in vergaderingen tussen de huur-
dersvereniging en de Bouwvereniging en de gemeente.

Begin volgend jaar weer een vergadering
Begin volgend jaar willen wij weer een bijeenkomst organiseren met onze bewonerscommissies en de huur-
dersvereniging. 
Woont u in een wijk/complex waar nog geen bewonerscommissie is en u bent  geïnteresseerd  in het vormen 
van een bewonerscommissie? 
Neem dan contact op met ondergetekende. Telefonisch of via bewonerscommissiesharlingen@gmail.com

Robert de Boer, coördinator Bewonerscommissies

Thema Langer thuis wonen
Steeds meer mensen willen langer in hun huis blijven wonen. Men woont op een mooie plek, heeft een leuk 
huis in een leuke buurt en zo zijn er meer redenen om in je huis te willen blijven.
In een aantal gevallen zal dat niet zonder meer mogelijk zijn. 
Met de jaren komen, helaas, ook de gebreken en dat maakt een huis soms minder geschikt om in te blijven 
wonen. 
Verhuizen is een  mogelijkheid, maar ook aanpassen van de woning is een mogelijkheid. 
Op onze ledenvergadering gaan we na de pauze aandacht besteden aan “Langer thuis wonen”. 
We doen dit door middel van een presentatie door Mieke Koot van Generatiethuis van een aantal technische 
mogelijkheden, met het Technologiehuisje. Meer informatie hierover kunt u vinden op
https://www.generatiethuis.nl
Ook zal de Bouwvereniging aanwezig zijn om algemene vragen over wat de Bouwvereniging al doet op het 
gebied van “Langer thuis wonen” te beantwoorden.

Voor specifieke vragen over aanpassen van de woning 
is op deze avond geen ruimte, daarvoor kunt u het 
beste direct contact opnemen met de Bouw-
vereniging.  Dat kan via telefoon, 0517-432525,
email:  info@debouwvereniging.nl en de website 
www.debouwvereniging.nl 
Ook kan de gemeente een bijdrage leveren aan het 
aanpassen van de woning en daarvoor kunt u het 
beste contact opnemen met uw gemeente. 
Dat kan via het algemene telefoonnummer 140517, 
e-mail info@harlingen.nl of via de website 
www.harlingen.nl/zorg-en-ondersteuning-wmo

We willen u graag op de hoogte brengen van de mo-
derne technische mogelijkheden die er zijn om langer 
thuis te blijven wonen en daarom heten we u van 
harte welkom op onze ledenvergadering.



Wat vindt u van uw leef- en woonomgeving?
Een vraag, waar wij als huurdersvereniging te weinig een
antwoord op krijgen.
Om daar verandering in te brengen zijn wij benieuwd 
naar uw reactie, zodat wij samen met u, de Bouw-
vereniging en de Gemeente een inventarisatie kunnen
 maken van de aandachtspunten van uw eigen leef- en 
woonomgeving.

Het doel daarvan is drieledig:
Wat doet de gemeente?
Wat doet de Bouwvereniging?
Wat doet u zelf?

Taak van de gemeente
Zoals elke gemeente heeft ook de gemeente Harlingen
een groenafdeling die bestaat uit het aanplanten, snoeien
 en onderhouden van het algemeen groen.
Daarvoor zijn medewerkers van de gemeente, daarbij geholpen door medewerkers van Empatec het hele jaar 
druk doende, want elk seizoen is er wel wat te doen.
Gelukkig is er dan ook nog Omrin die zorg draagt voor het vegen van de straten en het  verwijderen van het 
alsmaar terugkerende onkruid door middel van heet water.

Taak van de Bouwvereniging
Ruim een jaar geleden hebben alle huurders die een tuin hebben hem in de bus gehad: de nieuwe tuinfolder/
kaart. Met als doel huurders nog bewuster te maken van het feit dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor het 
onderhouden van hun voor- en/of achtertuin.
Daarbij verwijzen we nogmaals naar de algemene huurvoorwaarden die iedere huurder bij het betrekken van 
hun woning gekregen heeft
Reden om deze actie te ondernemen was het feit dat in toenemende mate het onderhoud van de tuintjes te 
wensen overliet. Zowel bij huurders als bij kopers.
Niet lang daarna waren de eerste resultaten zichtbaar en kon met name de wijkbeheerder tot de conclusie 
komen dat het werkte.
Inmiddels zijn we een jaar verder en zie je dat de stijgende lijn van onderhouden tuinen en stegen zijn top 
bereikt heeft en weer een dalende tendens vertoond.
Een nieuwe algemene tuinbrief voor huurders met een tuin komt er niet, maar er zal wel vaker gecontroleerd 
worden op het tuin- en stegenonderhoud in uw straat danwel wijk.
Is dat niet volgens de normen dan wordt er gericht actie ondernomen en kunt u een brief verwachten.
Met ingang van  volgend jaar zal er worden gekeken in hoeverre er bij planmatig onderhoud van het daarvoor 
in aanmerking komende complex door dBv, ook de groenvoorziening in tuin, steeg en straat op orde gebracht
kan worden. Daarbij rekenen de uitvoerende instanties ook op uw inbreng en hulp.

Taak van u zelf
Heeft u een tuin, onderhoud die dan regelmatig zoals
- gras maaien;
- terugsnoeien van bomen en struiken;
- schoonhouden van uw deel van de steeg;
- verwijderen van klimop op muren en houten
  schuren, ter voorkoming van schade en het daar-
  door niet kunnen verven bij planmatig onderhoud.

En mocht u niet in staat zijn dat zelf te doen, laat het 
de wijkbeheerder of de Bouwvereniging weten.
Samen wordt er dan gekeken naar een oplossing 
waarbij het doel voor beide partijen hetzelfde is: een 
goed onderhouden tuin draagt bij aan een mooie 
leef- en woonomgeving voor iedereen.

Als hvH zijn wij benieuwd naar uw reactie
op dit artikel.

Laat het ons weten en dat kan op twee manieren.

Stuur een brief met daarin uw reactie naar  
Harnzerhof 1, 8861 DR Harlingen

of via de mail naar
hvh @huurdersverenigingharlingen. nl

Uw reacties zullen door ons vertrouwelijk
worden behandeld.



Kantooradres:
Harnzerhof 1, 8861 DR Harlingen
Telefoon: 592304 (maandag tot en met vrijdag
van 09.00 tot 17.00 uur)
b.g.g. 415120 of 06-48530164 (maandag tot en
met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur)

Het kantoor is geen bezoekadres. 
Dus heeft u huurdersvragen of zaken?
Bel ons om een afspraak maken.

E-mailadres en Website:
hvh@huurdersverenigingharlingen.nl en
www.huurdersverenigingharlingen.nl

Dagelijks bestuur:
Laurens Posthumus – voorzitter, 
telefoon 415120 of 06-48530164
Rop Pronk – waarnemend secretaris, 
telefoon 592304/06-43973890
Simone Teuben – penningmeester, 
telefoon 06-53735211

Bankrekening:
NL15RABO0325559236 t.n.v. penningmeester 
huurdersvereniging Harlingen

Bewonerscommissies:
Robert de Boer, telefoon 06-18879575
Email: bewonerscommissiesharlingen@gmail.com

Overige bestuursleden:
Richtje Brandsma-Buwalda,
telefoon 06-15416474
Robert de Boer, telefoon 06-18879575

Aspirant-bestuursleden:
Liselot de Maat
Janny Travaille

Hulpdienst:
Telefoon: 415120 of 06-48530164
(maandag tot en met vrijdag
van 09.00 tot 17.00 uur)

LL LL LLLLKort Nieuws
Geen tinyhouses
Even leek het erop of ook in Harlingen zouden een 
aantal tinyhouses worden gebouwd.
Belangstelling was er genoeg en na wat gepuzzel was 
het terrein, waar nu nog de gebouwtjes staan van de 
voormalige christelijke school De Diamant een ideale 
lokatie voor de bouw van maximaal acht tinyhouses.
De ongeveer 150 geinteresseerden mochten met een 
concreet plan komen en deze inleveren bij de ge-
meente. Daarbij stond wel vast dat de huisjes er voor 
een periode van tien jaar zouden worden neergezet.
Slechts vier van hen kwamen met een concreet plan 
en dat vond de gemeente weinig om de plannen met 
een minimum van vijf tinyhouses door te zetten.
Bleef dus niks anders over dan de plannen definitief 
af te blazen. Voor zover ons bekend zijn er op dit mo-
ment ook nog geen andere plannen met wat er met 
de voormalige basisschool gaat gebeuren.

Energietransitie en duurzaamheid
Op 7 oktober jl. was er een bijeenkomst over duur-
zaamheid in het Entrepotgebouw. De opkomst hier-
voor was minimaal.
Voor het einde van dit jaar moet de gemeenteraad 
akkoord gaan met het duurzaamheidsagenda.
Op diezelfde dag was er in de middag over de warm-
tevisie een zgn. benen-op-tafelgesprek in Franeker 
tussen gemeentes en woningcorporaties.
Het resultaat was een beetje ontluisterend in die zin 
dat er nog geen enkele visie bij zowel Harlingen als 
Waadhoeke te bespeuren is. terwijl ook dit voor het 
einde van dit jaar wel het geval moet zijn.
Behalve dan dat men voorlopig, zeg tot 2030, eerst 
aan de slag gaat met isoleren en huizen duurzaam 
maken. Wat men blijkbaar vergeten is, is dat men bij 
dBv wel zit te wachten op een visie, denk aan de dis-
cussies over het Strategisch Voorraad Beleid en kan 
zij haar planning voor verduurzamen, vervangen en 
nieuwbouw van woningen, niet even "on hold" zetten 
tot 2030.
Het gevolg is wel dat hiermee de hele warmtevisie 
voorlopig hierdoor wel "on hold" is gezet en alle 
goede voornemens ten spijt opnieuw vertragen.

Prestatiegesprekken 2022
Deze zijn inmiddels in volle gang en het ziet er naar 
uit dat deze begin december ondertekend zijn.
Het onlangs door de Bouwvereniging gepresenteerde 
Strategisch Voorraad Beleidsplan is daarbij een vaste 
leidraad temeer daar het betaalbaar houden van en 
het aanbieden van voldoende goede woningen/appar-
tementen voor iedere doelgroep een must is.
Van onze kant zetten wij voor het komende jaar in 
op een inflatievolgend huurbeleid, verbetering van de 
leef- en woonomgeving, het plaatsen van zonnepane-
len in de binnenstad, het betere buurtfonds en het 
terug brengen van het percentage beschikbare wo-
ningen voor statushouders van 15 naar 10%. 


