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In
dit nummer

	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 Harlingen,	april/mei	2022

Beste	huurder,

Het	lijkt	wel	of	de	tijd	even	heeft	stil	gestaan,	want	
volgende	maand	is	het	drie	jaar	geleden	dat	wij	onze	
laatste	jaarvergadering	hebben	gehouden.
Om	precies	te	zijn	6	mei	2019.

En	dan	ga	je	er	als	bestuur	vanuit	dat	er	een	jaar	later	
weer	een	jaarvergadering	zal	zijn.
Niets	bleek	minder	waar	toen	we	medio	maart	2020
in	een	soort	van	rollercoaster	belanden	met	de	komst
van	het	covid-19	virus,	oftewel	corona.
En	al	snel	bleek	dat	dit	niet	het	begin	was	van	de	jaar-
lijkse	griepgolf	van	een	aantal	weken.
Vanuit	het	zuiden	werd	ons	land	overspoeld	en	het	
duurde	dan	ook	niet	lang	of	de	eerste	besmettingen	
werden	ook	in	onze	stad	geconstateerd.
Geen	hand	meer	geven,	anderhalve	meter	afstand
houden	en	bijeenkomsten,	waaronder	ook	vergaderin-
gen	waren	alleen	digitaal	mogelijk.
Het	gevolg:	in	mei	2020	kon	er	geen	jaarvergadering	
worden	gehouden.	En	de	rest	van	dat	jaar	ook	niet.
Dan	maar	mei	2021,	maar	ook	dat	ging	niet	door.
Weer	een	jaar	opschuiven	dan?
Nee,	dat	ging	ons	als	bestuur	te	ver.	Op	basis	van
betere	vooruitzichten	hebben	wij	deze	doorgeschoven	
naar	november	van	dat	jaar.
In	het	voorjaar	hadden	we	wel	een	nieuwsbrief	uitge-
bracht.	Zo	ook	in	het	najaar	met	de	restrictie	dat	het	
bezoeken	van	de	jaarvergadering	alleen	mogelijk	was	
op	vertoon	van	de	coronapas.
Het	bleek	echter	valse	hoop.	De	situatie	verslechterde	
met	als	gevolg	ook	in	2021	geen	jaarvergadering.
Zoals	reeds	vermeld,	we	zijn	nu	drie	jaar	verder.
Drie	keer	is	scheepsrecht,	zegt	men	altijd.
En	daar	gaan	we	voor	op	9	mei	a.s.	in	het	mfc	Het	
Vierkant.	Aanvang	19.30	uur.
Wij	als	bestuur	zijn	er.	U	toch	ook?

4
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Soms wordt het tijd voor eens wat anders

Wellicht	is	het	u	ontgaan,	maar	onze	huurdersvereniging	hoopt	in	november	
a.s.	54	jaar	oud	te	worden.
Op	zich	geen	unicum,	zij	het	wel	dat	de	hvH,	zoals	wij	afgekort	worden	
genoemd	nog	een	-	zo	niet	de	enige	-	zelfstandige	huurdersvereniging	in	onze	
provincie	is,	te	samen	met	een	zelfstandige	sociale	verhuurder,	die	al	meer	dan	
honderd	jaar	de	naam	De	Bouwvereniging	draagt.

Toen onze voorzitter in 1996 per ongeluk in het bestuur van de hvH
terecht kwam, was één van de eerste activiteiten het opnieuw uitbren-
gen van een nieuwsbrief voor onze huurders.
Geheel in zwart gedrukt op A5-formaat en voorzien van een eenvoudig 
logo, zoals hierbij afgedrukt.
Het blaadje verscheen drie keer per jaar en werd verspreid onder zo’n 
300 leden, door de hele stad.
Dat aantal groeide in de jaren daarna uit naar zo’n 450 leden en daarmee 
was het maximum wel bereikt.
Veel rek zat er niet meer in. De rek die er wel in zat was de formaat-
verandering van A5 naar A4. Ook toen nog in zwart, zij het wel dat met 
de komst van een nieuw logo de nieuwsbrief daarnaast ook nog een 
extra kleur kreeg.  En vanaf 2019 verschijnen wij nu in fullcolour.

Tijd voor wat anders
Of de coronapandemie daar debet 
aan geweest is, maar ineens bor-
relde het idee op om zowel ons 
inmiddels bekende logo met de 
dakjes en onze eerste website 
totaal te vernieuwen evenals de 
layout van onze nieuwsbrief.
Bovenstaand onze nieuwsbrief 
door de jaren heen.
Van links naar rechts1978, 1997, 
1998, 2007, 2019 en 2022.
Het is daarnaast ook nog aardig te 
vermelden dat in de jaren zeventig 
onze nieuwsbrief ook nog adver-
tertenties bevatte van de Harlinger 
middenstand. En bent u benieuwd 
naar onze nieuwe website? Kijk 
dan op www.huurdersvereniging-
harlingen.nl

  N I E U W S B R I E F  VA N  D E  H U U R D E R S V E R E N I G I N G  H A R L I N G E N  -  3

N
IE

U
W

S
B

R
IE

F
N

IE
U

W
S

B
R

IE
F

N r . 1 -  a p r i l  2 0 2 2



Jaarverslag secretaris over het jaar 2021
Voor	ons	als	huurdersvereniging	zijn	de	afgelopen	twee	jaren	een	periode
geweest	die	wij	niet	zo	snel	zullen	vergeten.
Daarom	neem	ik	u	even	mee	terug	naar	6	mei	2019,	de	datum	van	onze	
jaarvergadering	voor	dat	jaar.	De	opkomst	was	boven	verwachting	en	ook	de	
toelichting	op	de	bouwplannen	van	De	Bouwvereniging	door	Jan	Boelens	gaf	
ons	allen	weer	moed.	Niet	wetende	dat	wij	nog	geen	jaar	later	in	de	corona-
pandemie	terecht	zouden	komen	met	alle	gevolgen	van	dien.
Niets	mocht	en	kon	meer,	er	werd	via	Teams	vergaderd	en	kon	ook	onze	jaar-
vergadering	vanwege	door	de	overheid	opgelegde	regels	niet	doorgaan.
Dan	maar	in	september/oktober	vergaderen,	maar	ook	dat	werd	hem	niet,	
evenals	mei	2021.
Weer	geen	jaarvergadering	ging	ons	te	ver,	dus	werd	er	vol	goede	moed
ingezet	op	november	van	dat	jaar.	Maar	ook	die	moest	vanwege	het	grote	
aantal	besmettingen	worden	afgelast.
Inmiddels	is	het	voorjaar	2022	en	heeft	het	weinig	zin	nu	nog	iets	over	onze	
activiteiten	in	de	afgelopen	twee	jaren	te	vermelden.	Ter	inzage	ligt	het	altijd	en	
houden	we	het	nu	op	het	afgelopen	jaar	in	de	vorm	van	onderstaand	verslag.	
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Bestuurlijke zaken

Door het vertrek van Mirjam 
Aartsma en Dick van Zanten (we-
gens ziekte) bestond het bestuur 
nog maar uit vijf leden, t.w. Laurens 
Posthumus, Rop Pronk, Simone 
Teuben, Richtje Brandsma en Ro-
bert de Boer.
Gelukkig verscheen in dat jaar wel 
twee keer een nieuwsbrief met 
daarin een oproep voor nieuwe 
bestuursleden. Dat lukte wonder-
wel in de persoon van Liselot de 
Maat en Janny Travaille. De twee 
nieuwe aspirant-bestuursleden 
zullen op de komenden ledenver-
gadering voorgedragen worden als 
bestuurslid.

Nieuwsbrief,	logo	en	website
Ondanks de coronamaatregelen 
verscheen er in 2021 wel twee 
keer een nieuwsbrief.
En er werd besloten om naast een 
nieuw logo, ook de website van 
een nieuw jasje te voorzien.

Bewonerscommissies
De Bewonerscommissies zijn en 
blijven een lastig punt in onze ver-
eniging. Het is moeilijk om mensen 
te vinden om de bewonerscom-
missies te bemensen. Het bestuur 
is aan het nadenken over een 
nieuwe opzet van de bewoners-
commissies en daarover volgen 
op de a.s. ledenvergadering meer  
mededelingen. 

Bestuurlijk overleg

Regulier	overleg	met
De	Bouwvereniging
Ook in 2021 hadden wij als huur-
dersvereniging één keer per twee 
maanden overleg met De Bouw-
vereniging.  Naast alle lopende 
zaken waren er ook dit jaar weer 
een paar specifieke punten voor 
dit overleg. zoals het strategisch 
voorraadsbeleidsplan, de projecten 
Plan Zuid fase 3, nieuwbouw toe-
komstig Almenum, de Stationsloca-
tie. en de leef- en woonomgeving 
in onze gemeente.
 
Prestatieafspraken
Dit jaar zijn de Prestatieafspraken 
2022 onder begeleiding van een 
procesbegeleider tot stand ge-
komen. Het was een lastig, soms 
moeizaam, proces. Oorzaken hier-
van waren divers: De Bouwvereni-
ging was op een aantal punten zelf 
nog niet klaar met hun beleids-
voornemens voor 2022. Voor de 
gemeente goldt hetzelfde en de 
coronapandemie gooide regelmatig 
roet in het eten. Maar uiteindelijk
zijn we er uitgekomen en liggen er 
weer voor alle partijen aanvaard-
bare prestatieafspraken voor 2022. 
Met de gemeente is in de presta-
tieafspraken opgenomen om twee 
keer per jaar overleg te hebben 
met de wethouder Volkshuisves-
ting. Met de aantekening dat be-
leidsvoornemens van de gemeente, 
zoals huisvesting Statushouders, 
het convenant Weer thuis, de nieu-
we Woonzorgvisie, Leefbaarheid 
in de wijken en de zonnepanelen 
in de binnenstad als beleid van de 
Bouwvereniging, waren in
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2021 nog onduidelijk. Denk hierbij aan de Energie- en Warmtetransitie. 
Beleid van de gemeente op dit punt was pas eind 2021 helder. Ook de 
rol van de Bouwvereniging op het punt van huisvesting middeninkomens 
was niet duidelijk. Een onderzoek naar middeninkomens in de gemeente 
Harlingen was eind 2021 nog niet klaar. Wat er uiteindelijk op tafel lag 
was een document met veel losse eindjes die in 2022 vanzelfsprekend 
een vervolg gaan krijgen.

Convenant		Weer	thuis
Dit provinciale convenant bevat afspraken tussen gemeentes en wo-
ningcorporaties over de huisvesting van mensen die uit begeleid wonen 
komen en een eigen woning krijgen. De Huurdersvereniging heeft in dit 
soort zaken een  adviesrecht en hier hebben wij uiteraard gebruik van 
gemaakt. Voor ons als Huurdersvereniging was het convenant dermate 
onvolledig en vrijblijvend dat wij een negatief advies uitgebracht hebben. 
Dit negatieve advies is in een gesprek met de wethouder nog verder 
toegelicht en een aantal opmerkingen vanuit de Huurdersvereniging zijn 
door de wethouder opgepakt maar echter nog niet verwerkt in het hui-
dige convenant. Wat wel duidelijk gesteld werd door de wethouder is dat 
dit convenant te allen tijde bijgesteld kan en ook gaat worden. Ook de 
Bouwvereniging deelde een aantal van onze zorgen omdat zij woningen 
in hun bezit hebben en de gemeente niet.

Huisvesting	Statushouders
Een langlopend dossier. In 2016 is 
er door de gemeente een Plan van 
Aanpak gemaakt voor de huisves-
ting van statushouders. Dit plan is 
echter slechts één keer uitgevoerd.  
Daarna is de Bouwvereniging 
steeds de aangewezene geweest 
om statushouders met voorrang te 
huisvesten. Voor Huurdersvereni-
ging een onaanvaardbare situatie. 
Na lang aandringen is er uitein-
delijk besloten om het Plan van 
Aanpak uit 2016 te actualiseren. 
Dit gaat in 2022 gebeuren. 

Zonnepanelen	binnenstad
Dit begint zo langzamerhand een 
hoofdpijndossier te worden. Als 
hvH zijn we hier al vanaf 2018 
mee bezig. Omdat in onze ogen er 
weinig voortgang bij De Bouwver-
eniging te bespeuren viel hebben 
wij – lees onze voorzitter – in de 
afgelopen twee jaren behoorlijk 
druk uitgeoefend op de gemeente, 
temeer daar de komst van de ver-
nieuwde Welstandsnota maar op 
zich liet wachten.
Met komst van de nieuwe wethou-
der, Erik de Groot en het inspre-
ken door onze voorzitter op de 
Raadscommissie werd in mei de 
vernieuwde Welstandsnota einde-
lijk door de gemeenteraad aange-
nomen met als belangrijk resultaat 
dat op alle woningen, gebouwd 
na 1945, zonnepanelen geplaatst 
mogen worden.
Dat leverde niet direct een juich-
stemming op, temeer omdat pane-
len op voordakvlakken nog steeds 
niet mogen en illegale en zonder 
vergunning geplaatste panelen 
mochten blijven liggen totdat ze 
vervangen moeten worden. Met 
name dat laatste deed ons pijn 
omdat de gemeente eerder aange-
kondigd had hier op te handhaven. 
Daar is dus niets van terechtge-
komen. Daar kwam nog bij dat als 
gevolg van de coronamaatregelen 
er pas in december jl. het eerste 
overleg tussen De Bouwvereniging 
en de Welstandscommissie gehou-
den is om te zien waar wel zonne-
panelen geplaatst mogen worden.



Verbetering	van	Leef-	en	woonomgeving
In de prestatieafspraken voor 2021 was dit al aangegeven dat door de 
hvH als speerpunt zou worden aangepakt.
Hiervoor zijn twee werkgroepen in het leven geroepen. Eén daarvan 
bestaat uit twee mensen van De Bouwvereniging en de hvH.
De andere bestaat uit mensen van de De Bouwvereniging, de gemeente 
en de hvH.
Omdat vanuit de kant van de gemeente het lastig was een vertegen-
woordiger te krijgen, was de start van dit initiatief dan ook moeizaam.
Inmiddels is dat problem opgelost en zal in 2022 dit door de hvH inge-
brachte initiatief verder worden uitgewerkt en vorm gegevem.

Projecten van de Bouwvereniging

Plan	Zuid	Fase	3
Na de nodige voorbereidingen kon begin van dit verslagjaar een start 
worden gemaakt met het bouwen van 92 wooneenheden, bestaande uit 
grondgebonden woningen, appartementen en studio’s. Daarbij is het no-
dige grondwerk verzet en dankzij de goede weersomstandigheden ver-
liep deze nieuwbouw dan ook voortvarend. Zo goed zelf dat eind maart 
jl. de eerste bewoners hun intrek hebben kunnen nemen. Zie verder op 
pagina 8

Nieuwbouw	Almenum
Voor dit project werd ook in het verslagjaar volop vergaderd met de 
werk- en en stuurgroep, de klankbordgroep, de gemeente, de bewoners 
en de omwonenden.
Met als resultaat dat er een bouwplan ligt en er schetstekeningen ge-
maakt zijn hoe het toekomstig wooncentrum Almenum eruit moet gaan 
zien.  Zie ook pagina 10 in dit nummer.

Stationslocatie
Ook deze ging in 2021 van start met de bouw van 26 appartementen 
voor begeleid wonen.
Inmiddels nadert de bouw zijn eindpunt en door de toepassing van 
kleurrijke panelen oogt het geheel niet grauw en grijs.
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.

Provinciaal overleg

Overlegtafel	Samenwerkende	Friese	
Huurdersorganisaties
Ook dit overleg ging grotendeels 
digitaal vanwege alle coronaperi-
kelen. In dit overleg wordt zoveel 
mogelijk afstemming gezocht 
tussen de verschillende huur-
dersverenigingen bij zaken die op 
Provinciaal niveau spelen. Denk aan 
de Energie- en Warmte transitie. 
Dit jaar was het Convenant Weer 
Thuis een belangrijk onderwerp 
bij dit overleg. Het bleek helaas 
niet mogelijk om een gezamenlijk 
standpunt in te nemen ten aanzien 
van dit Convenant, iets wat wij 
als Huurdersvereniging Harlingen 
betreuren, want samen sta je altijd 
sterker.

Overleg	Woningcorporaties	en
Huurdersverenigingen
In 2021 was er overleg gepland 
tussen woningcorporaties en 
huurdersverenigingen. Wij als huur-
dersvereniging Harlingen hebben 
een belangrijke bijdrage geleverd 
aan de voorbereidingen van het 
eerste overleg. Dit eerste overleg 
was meer een kennismaking en 
een zoeken naar gemeenschap-
pelijkheid tussen de verschillende 
organisaties. De reacties op dit
overleg waren uiterst positief.
Er was nog een tweede overleg 
gepland in het najaar van 2021 
maar die kon door allerlei corona-
perikelen helaas niet doorgaan en 
is verschoven naar 2022. 

Provinciale	Klachten	Commissie	en	de	
Permanente	Vertegenwoordiging
Deze bestaat uit vijf leden en 
houdt geregeld zittingen in Leeu-
warden voor de behandeling van 
binnengekomen klachten door 
huurders die het niet eens kunnen 
worden met hun sociale verhuur-
der. In de praktijk blijkt dat veel van 
de binnengekomen klachten onge-
grond blijken te zijn door diverse 
redenen. 
Annex met de PKC is de Perma-
nente Vertegenwoordiging die
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Hierbij nodigen wij als
bestuur, onze leden uit,
voor het bijwonen van
onze jaarvergadering

op maandag 9 mei a.s.
in mfc het Vierkant

te Harlingen. 
Aanvang 19.30 uur.

A G E N D A

1. Opening, verwelkoming
en vaststelling agenda

2. Jaarverslag secretaris 2021*

3. Jaarverslag penningmeester**
- Jaarrekening 2021

-Begroting 2022

4. Verslag en
benoeming kascommissie

5. Bestuursverkiezing
Aftredend en herkiesbaar:

Simone Teuben
Benoeming Rop Pronk

als secretaris en Liselot de Maat 
als bestuurslid

Tegenkandidaten	kunnen	zich	tot	
een	kwartier	voor	aanvang	melden

bij	het	bestuur

6. Statutenwijziging en 
jaarplan huurdersvereniging 

7. Wat verder ter tafel komt

8 Rondvraag en sluiting
zakelijk gedeelte

9. Pauze

10.  Piet Frolich van dBv over
planmatig onderhoud.

11. Einde jaarvergadering 
met korte nazit

*	integraal	opgenomen
in	dit	nummer

**	wordt	uitgedeeld	op
de	vergadering

bestaat uit afgevaardigden van een woningcorporatie en een huurdersor-
ganisatie.
Als kleine zelfstandige huurdersorganisatie maakt intussen onze voorzit-
ter daar deel van uit.
Naast toezicht op het werk van de PKC gaat de PV ook aan de slag met 
het verbeteren van de voorlichting hoe en wanneer een huurder een 
klacht kan indienen. 

Overige activiteiten

Deelname bijeenkomsten rond Duurzaamheid/Energietransitie
De gemeente Harlingen kwam eind 2021 met een warmtetransitieplan 
voor het dorp Wijnaldum en de Trebolbuurt.
Tot onze teleurstelling bleek de gemeente het meeste 'on hold' te zet-
ten en geen actie  te ondernemen tot 2030. Wat men wel gaat doen is 
inzetten op verdere verduurzaming (zonnepanelen?) en het isoleren van 
bestaande woningen. Wij als huurdersvereniging blijven uiteraard ontwik-
kelingen op dit gebied nauwgezet volgen.
Tot zover dit jaarverslag, waaruit blijkt dat er sinds onze laatste jaarver-
gadering in mei 2019 wij als bestuur wel het nodige werk verzet heb-
ben. Op zich niet erg, maar je wilt ook resultaat zien. Dat is grotendeels 
gelukt en voor het bestuur reden om in 2022 door te gaan op de inge-
slagen weg. 
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Plan Zuid Fase 3 in woord en beeld
Eind	mei/begin	juni	is	het	dan	zover.	Dan	zijn	alle	92	woningen	in	fase	3	van	
Plan	Zuid	bewoond	door	een	mix	van	alle	leeftijdsgroepen	tussen	de	23	en
90	jaren.
En	daarmee	is	Plan	Zuid	bijna	geheel	vernieuwd.	Bijna,	want	de	Beatrixstraat,	
Kimswerderweg en het eerste deel van de Wilhelminastraat moet nog een flink 
aantal	jaren	geduld	hebben	voordat	ook	deze	woningen	aan	de	beurt	zijn	voor	
vervangende	nieuwbouw.	Intussen	is	het	merendeel	van	deze	laatstgenoemde	
woningen	wel	gerenoveerd.
Terugkijkend	is	de	vernieuwing	van	wat	ooit	een	achterstandswijk	werd	ge-
noemd	een	kwestie	van	lange	adem	geweest.	Daarbij	was	ooit	het	plan	dat	
in	2012	alles	opgefrist	en	vernieuwd	zou	zijn,	maar	door	grote	onderlinge	
verschillen	binnen	diverse	bewonerscommissies,	gerechtelijke	procedures	en	
niet	te	vergeten	de	bouwcrisis	is	dat	er	niet	van	gekomen.
Na	het	gereedkomen		van	fase	1	keerde	de	rust	uiteindelijk	terug	en	kon	vol	
goede	moed	aan	fase	2	worden	begonnen.	Dat	proces	verliep	vlotter	en	werd	
in	2019	afgerond.
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Oplevering Plan Zuid fase 3

Op het moment van dit schrijven is Bouwgroep Dijkstra Draisma druk 
met het opleveren van de woningen aan de Bouwvereniging. In de derde 
fase van Plan Zuid zijn 126  duplexwoningen gesloopt. Hiervoor zijn
92 eengezinswoningen, studio’s en appartementen voor teruggebouwd. 

De nieuwe wijk is aantrekkelijk geworden doordat er meer ruimtelijk is 
opgezet met veel groen. De woningen zijn geschikt voor starters, alleen-
staanden, gezinnen en senioren. De huurprijs ligt tussen de € 442,46 tot 
€ 678,66. Alle woningen zijn inmiddels verhuurd.
In april en mei is er volop reuring en actie van bewoners in de nieuw-
bouw. De eerste bewoners hebben de sleutel ontvangen van hun nieuwe 
woning en zijn druk aan het poetsen, verven en verhuizen.

Nieuwe bewoners 
We treffen familie De Haan uit Midlum in hun nieuwe woning aan de 
Margrietstraat. Begin april kregen zij de sleutels. Na 41 jaar Midlum ver-
huizen Henk en Teja naar Harlingen.
Het is nog even wachten op de pvc-vloer. Voor nu is het lampen ophan-
gen, poetsen en de schilder is aan het werk. Wat meteen opvalt zijn de 
viooltjes in de voortuin. Teja: "Ik dacht eerst maar een paar viooltjes erin. 
Ziet er wel zo fleurig uit".

De sloop van fase 3 was in 2020 
en in het voorjaar van 2021 ging de 
eerste paal de grond in.
Er werden ook een drietal bewo-
nersavonden georganiseerd in de 
aula van de RSG.
De belangstelling hiervoor viel 
tegen, want de meeste bezoekers 
kwamen uit de omliggende straten 
en niet uit de Margriet- en Bern-
hardstraat.
Dat kon niet gezegd worden van de 
presentatieavond bij dBv. Die werd 
juist wel druk bezocht.
Mede dankzij de goede weersom-
standigheden verliep de nieuwbouw 
vlot en is de deadline ruimschoots 
gehaald.
Over belangstelling om in fase 3 
te huren had dBv ook geen klagen, 
want gemiddeld kwamen er per 
woning ongeveer 25 reacties.
Na de eerste kijkmomenten voor 
de nieuwe bewoners, werd ook 
onze huurdersvereniging in de ge-
legenheid gesteld de diverse woon-
types van dichtbij te bekijken.
Op 16 maart jl. was het dan zo ver 
en hebben Simone, Rop, Janny en 
Laurens gehelmd en van veiligheids-
schoenen voorzien, onder leiding 
van projectleider Rob Eisenga een 
rondje gemaakt.
Terecht, want vanaf het begin dat 
fase 3 op papier kwam te staan was 
de hvH vertegenwoordigt in de 
stuur- en werkgroep van dit om-
vangrijke project.
Eerste conclusie: met 0 op de meter 
is dit goed wonen in deze dure tijd.



Nieuws toekomstig Almenum
Na onze laatste nieuwsbrief zijn de vergaderingen over de nieuwbouw 
Almenum doorgegaan in verschillende werkgroepen. 
Ook zijn er weer bijkomsten geweest voor de bewoners van Almenum 
en voor de omwonende aan de Midlumerlaan zodat iedereen goed op de 
hoogte blijft over het gehele proces rond de nieuwbouw van Almenum.
Ook de gemeenteraad van Harlingen staat positief tegenover de plannen 
rond Almenum. 
Het hele proces loopt goed en de planning is nog steeds dat in decem-
ber 2022 er begonnen kan worden met de sloop van fase 1.
Het sloopbesluit is door de Bouwvereniging genomen en daardoor is het 
sociale plan van kracht.
De woonconsulent van de Bouwvereniging, Hilda Koster, gaat met de 
bewoners in gesprek over hun definitieve keuze van een woning in het 
nieuwe Almenum .
 
Tot zover het nieuws over Almenum. 

Planmatig onderhoud Prins Clausstraat e.o.

Zoals bekend heeft Plan Zuid een 
flinke metamorfose ondergaan.
Daar hoort ook de Prins Claus-
straat bij, een mooie plek die deels 
aansluit de Bolswardervaart.
Samen met Penta architecten 
heeft De Bouwvereniging zowel 
de woningen als de woonomgeving 
kritisch onder de loep genomen.
Door gebruik te maken van 
warme natuurlijke kleuren krijgt 
het geheel weer een moderne en 
aantrekkelijke uitstraling.

Wat gaat er gebeuren?
De witte panelen aan de buiten-
zijde worden vervangen omdat 
deze voor een klein deel uit asbest 
bestaan.
De in de appartementen aanwezi-
ge lift wordt grondig gerenoveerd.
Dat houdt wel in dat deze drie 
dagen niet gebruikt kan worden.
Ook de douches en toiletten 
worden gerenoveerd. Het hang- en 
sluitwerk wordt gecontroleerd en 
deels vervangen en de woningen 
en flats worden aan de buitenzijde 
geschilderd.
Omdat ook de werkplaats van 
dBv wordt vernieuwd komen er 
nieuwe bergingen en scootmobiel-
ruimtes. Tot slot komen er onder-
grondscontainers voor de flats.
In januari zijn de plannen voorge-
legd aan de bewonerscommissie.

 10 -  N I E U W S B R I E F  VA N  D E  H U U R D E R S V E R E N I G I N G  H A R L I N G E N
 



Dat is de vraag die wij u als lid willen stellen. Om hierop een antwoord te krijgen hebben we als losse 
bijlage in dit nummer een kleine enquête gemaakt met het verzoek deze in te vullen en voor 1 juni a.s. 
in te leveren bij één van de daarin genoemde adressen.
Op deze manier hopen wij als hvH een inzicht te krijgen of er onder onze ruim 2200 leden ook daad-
werkelijk energiearmoede aanwezig is.

Zoals bekend heeft de overheid de energietoeslag voor mensen met een laag inkomen verhoogd naar €800. 
Eerder beloofde de overheid €200 om mensen te helpen die in grote problemen zijn gekomen door de
explosief gestegen energieprijzen.
Omdat gemeentes het geld moeten uitbetalen blijkt dat dit per gemeente kan verschillen. Zo betaald de ene 
gemeente 200 euro uit en een andere gemeente 800 euro. 

Op de website van onze gemeente vonden wij hierover het volgende:

Wilt u weten of u hier recht op hebt, ga dan naar deze website en tik bij zoeken, het woord energietoeslag in.
Dan komt u vanzelf op de juiste site.
Daar kunt u ook het aanvraagformulier digitaal opvragen met behulp van uw Digid.
Telefonisch kan ook via 0517-380200. Het formulier wordt u dan toegestuurd.
Als het goed is hebben bijstandsgerechtingden inmiddels automatisch de toeslag ontvangen.

Voor nadere inlichtingen kunt u bellen met 0517-380200. 
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Waar en hoe kunt u ons bereiken?
Kantooradres:      Dagelijks bestuur:
Harnzerhof 1, 8861 DR Harlingen    Laurens Posthumus – voorzitter, 
Telefoon: 592304 (maandag tot en met vrijdag  telefoon 415120 of 06-48530164
van 09.00 tot 17.00 uur)     Rop Pronk – waarnemend secretaris, 
b.g.g. 415120 of 06-48530164 (maandag tot en  telefoon 592304/06-43973890
met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur)   Simone Teuben – penningmeester, 
        telefoon 06-53735211

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

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

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

Bewonerscommissies:     Email: bewonerscommissiesharlingen@gmail.com

Overige bestuursleden:
Richtje Brandsma-Buwalda, telefoon 06-15416474

Aspirant-bestuursleden:
Liselot de Maat en Janny Travaille

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

Hoe denkt u over de energiearmoede?



Nieuws in het kort

Heeft Harlingen genoeg sociale huurwoningen?

Uit een landelijk onderzoek door het dagblad Trouw blijkt dat er in Ne-
derland een schrijnend tekort is aan sociale huurwoningen.
Tweederde van de gemeenten voldoet bij lange na niet aan de eis van 
het kabinet om 30 procent van de woningen beschikbaar te hebben voor 
sociale huur, blijkt uit onderzoek van Trouw.
Het is een nauwelijks opgemerkte passage tussen alle andere woning-
marktplannen die minister Hugo de Jonge (volkshuisvesting) onlangs naar 
de Tweede Kamer stuurde: in elke gemeente moet minstens 30 procent 
van alle woningen in de categorie 'sociale huur' vallen.
Zoals uit bovenstaand kaartje blijkt is de situatie in Friesland niet anders 
met uitzondering van Vlieland, Leeuwarden en... Harlingen.
Hulde dus voor onze eigen gemeente en de Bouwvereniging die met een 
percentage van 41,1% ruim boven de 30 procent zit.

Uw eigen leef-
en woonomgeving

In	ons	vorige	nummer	hebben	we	
aandacht	besteed	aan	de	leef-	en	
woonomgeving	in	uw	buurt.
Daarbij	hebben	wij	u	gevraagd	met	
een	reactie	te	komen	wat	u	als	huur-
der	daarvan	vindt	en	dan	wel	met	
name	in	uw	straat	of	buurt.

Helaas was de uitkomst van dat 
verzoek diep teleurstellend.
Anderhalve reactie op een aantal 
van 2200 is bepaald niet een resul-
taat om te juichen.
Je vraagt je dan wel af, was de 
vraag nu zo moeilijk of leeft het 
niet onder onze huurders.
Zo in de trant van: ik onderhoud 
mijn eigen tuin zoals het hoort.

Reden voor de hvH om in de pres-
tatieafspraken met de gemeente 
en dBv het voortouw te nemen 
hier wat aan te gaan doen.
Inmiddels hebben wij de eerste 
aanzet daartoe al gegeven door 
het vormen van een tweetal werk-
groepjes, bestaande uit medewer-
kers van dBv, de gemeente (groen 
en sociaal) en de hvH.
Die zijn al een paar keer bij elkaar 
geweest en nu is het de bedoe-
ling dat in de loop van dit jaar de 
Karveelstraat e.o. als pilot project 
zal fungeren.
Omdat die buurt voor het einde 
van dit jaar aan de beurt is voor 
planmatig onderhoud wordt 
tegelijk ook de groenvoorziening 
onder handen genomen, waarbij 
ook een taak is weggelegd voor de 
bewoners. Welke? Daarover wordt 
u tijdig ingelicht.

Huurverhoging 2,3%

Misschien is het u ontgaan, maar de inflatie in ons land is inmiddels 
gestegen tot maar liefst 12%. En dat is een unicum.
Eind vorig jaar bedroeg die nog bijna 8 procent en bij de eerste 
besprekingen over de komende huurverhoging vreesden wij als 
hvH dat die zou gaan exploderen. Gelukkig bleek onze vrees onge-
grond te zijn geweest, want op de peildatum - december vorig jaar 
- was dat 2,3%.
Voor dit jaar geldt dit voor bijna alle woningen, met uitzondering 
van de nieuwbouw in fase 3, wooncentrum Almenum en huurders 
waarvan vorig jaar de huur al was bevroren. Daarnaast worden 
ook nog eens de huren van huurders die door deze verhoging 
boven het bedrag van 763 euro huur uitkomen bevroren.
Hierover krijgt u bericht van De Bouwvereniging.
Bij het ter perse gaan van dit nummer was het nog niet bekend 
of de regering alle huurders dit jaar tegemoet komt. Ee klein deel 
hiervan wel d.m.v. de energietoeslag van minimaal 200 euro.
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