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Voorwoord
Het bestuur van de huurdersvereniging De Driehoek (verder te noemen De Driehoek) is
er weer in geslaagd om nog voor het zomerreces een nieuwe Nieuwsbrief samen te
stellen met als doel u als huurder op de hoogte te brengen van relevante informatie.
Wij wensen u veel leesplezier!
Het bestuur van De Driehoek
--------------------------------------------------------------------------------------------

OPROEP! OPROEP! OPROEP! OPROEP!

OPROEP! OPROEP!

U heeft als lid van de huurdersvereniging De Driehoek in het kader van de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in mei jl. een begeleidende brief en een ‘Medewerker/Lid overeenkomst i.v.m. verwerken van
persoonsgegevens’ van het bestuur ontvangen.
Inmiddels hebben talloze leden deze ‘Medewerker/Lid overeenkomst i.v.m. verwerken
van persoonsgegevens’ via de bijgesloten antwoordenveloppe teruggestuurd.
Als u dit formulier nog niet hebt teruggestuurd verzoeken wij u dringend alsnog het
formulier naar ons terug te sturen.
Let op: U kunt gebruik maken van de antwoordenveloppe en u hoeft hierop geen
postzegel te plakken.

Paulus Jansen interim-directeur Woonbond
Paulus Jansen is benoemd als interim-directeur van de Woonbond. Hij volgt
tijdelijk Ronald Paping op, die wethouder in Arnhem is geworden. Per 1 januari
2019 wil de Woonbond een nieuwe directeur benoemen.
‘Wij menen met Paulus Jansen een sterke kracht in huis gehaald te hebben. Hij heeft veel
managementervaring opgedaan in bouw en ingenieursbedrijven, en heeft in de
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volkshuisvesting vooral naam gemaakt als bekwaam Kamerlid die breed in het politieke
spectrum geprezen werd om zijn deskundigheid en visie’, aldus Woonbondvoorzitter Ton
Selten. De laatste vier jaar was Jansen wethouder Wonen in Utrecht.
De Woonbond was op zoek naar een interim-directeur die vanaf dag één in belangrijke
dossiers, zoals de betaalbaarheid en beschikbaarheid van sociale huurwoningen, het
streven naar een sociaal huurakkoord, de energietransitie en de evaluatie van de
Woningwet zijn aandeel kan leveren. Selten: ‘Wij kennen hem als een echte
verenigingsman die zich inzet voor de belangen van hurend Nederland.’ Jansen is
benoemd voor de periode tot de jaarwisseling. Tot dan wil de Woonbond de tijd benutten
voor een zorgvuldige werving en benoeming van een nieuwe directeur.
Jansen volgt Ronald Paping op die onlangs is benoemd tot wethouder wonen, financiën
en armoedebestrijding in Arnhem. Ton Selten:‘ Ik wil Ronald hartelijk bedanken voor de
ruim elf jaar waarin hij zich met volle overtuiging heeft ingezet voor het belang van
huurders en waarin hij echt hét boegbeeld van de Woonbond was.’

Ronald Paping

Wijziging bestuur De Driehoek
In december 2017 heeft Harm Schraa zich aangemeld als aspirant bestuurslid bij De
Driehoek. Na een introductie- en inwerkperiode is Harm tijdens de Jaarvergadering op 21
april jl. door de aanwezigen leden gekozen in het bestuur. Tijdens de bestuursvergadering van 6 juni jl. heeft Harm aangegeven niet meer de tijd en energie op te
kunnen brengen die van een bestuurslid verwacht wordt en heeft hij zijn functie van
algemeen bestuurslid neergelegd. Het bestuur bedankt Harm voor de prettige
samenwerking en wenst hem het allerbeste toe.

Jaarverslag 2017 ‘Maatschappelijke Binding’
Het bestuur van De Driehoek heeft u in de vorige Nieuwsbrief u geïnformeerd over het
Bestuurlijk overleg dat had plaatsgevonden tussen het managementteam van Het
Grootslag en het bestuur van De Driehoek.
Wij hebben bij aangegeven welke onderwerpen zijn besproken waaronder het Jaarverslag
2017 van Het Grootslag. Via de onderstaande link komt u terecht op de website van Het
Grootslag en kunt dit Jaarverslag alsmede de bijlagen raadplegen.

U vindt alle documenten op https://www.wst-hetgrootslag.nl/het-grootslag/publicaties/
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Huurdersfestival 2018
De Woonbond organiseert in 2018 hét grote Nederlandse Huurdersfestival! Met
muziek, cabaret, hapjes en drankjes, een festivalmarkt en een veelheid aan
programma’s, activiteiten, demonstraties, mini-workshops en véél meer…
Ervaringen van huurders
Ook is er een podium voor verhalen van huurders, over beslommeringen in wijken en
buurten, over de passie voor het huurderswerk. Grijp dit festival aan om ervaringen te
delen, van elkaar te leren en samen te werken aan een sterk hurend Nederland.
Voor wie?
Het festival is bedoeld voor alle leden van de woonbond; persoonlijke leden en huurdersorganisaties. Maar óók voor bewonerscommissies en huurders die zijn verbonden aan de
lidorganisaties van de Woonbond.

Het huurdersfestival vindt plaats op zaterdag 29 september 2018 in de Rijtuigenloods,
Piet Mondriaanplein 61, 3812 GZ Amersfoort van 10.00 tot 16.30 uur

Prestatieafspraken gemeenten
In de vorige Nieuwsbrief hebben wij melding gemaakt dat op 2 juli 2018 het
Volkshuisvestelijk bod van onder andere Het Grootslag besproken zou worden
met de gemeente Drechterland.
Naast de ambtenaren van de gemeente Drechterland, waren de corporaties Het
Grootslag en de Woonschakel en de Huurdersadviesraad van de Woonschakel
en de huurdersvereniging De Driehoek aanwezig bij dit overleg.
Naast de gebruikelijke agendapunten werd er tijdens dit overleg stilgestaan bij de
achterstand huisvesting statushouders alsmede het plan van aanpak van de gemeente
Drechterland.
Vervolgens hebben partijen de evaluatie prestatieafspraken alsmede de terugkoppeling
op gemeentelijke voorzet uitgangspunten besproken.
Daarnaast is de ‘Doorkijk Jaarschijf 2019 – wensen en afspraken’ besproken.
De gemeente Drechterland heeft een inzicht gegeven op ‘Potentiele nieuwbouwlocaties /
nieuwe plannen’.
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Met betrekking tot ‘Verdere activiteiten / verwachtingen 2018 hebben partijen afspraken
gemaakt ten aanzien van najaarsoverleg dat zal plaatsvinden in oktober/november 2018.

Website De Driehoek

De websitebeheerder van de huurdersvereniging De Driehoek heeft wederom de website
opgeschoond. Oude documenten zijn verplaatst naar het documenten archief en nieuwe
actuele informatie kunt u weer raadplegen op onze website.
Uiteraard staat onze websitebeheerder open voor vragen of ideeën van uw kant met
betrekking tot de website. De website is bereikbaar via www.hvdedriehoek.nl en u mag
ook mailen naar: info@hvdedriehoek.nl

Deskundigheidsbevordering bestuur De Driehoek
Stil zitten bij het bestuur van De Driehoek is geen sprake van als het gaat om
scholing van bestuursleden.
De Woonbond kennis- en adviescentrum organiseert een Zomervierdaagse training met
als thema ‘Verduurzaming’.
Bij verduurzaming wordt de rol van de huurderorganisaties alleen maar groter nu de
overheid heeft besloten dat alle woningen in Nederland in het jaar 2050 energieneutraal
moeten zijn. Wat betekent dit voor huurders en hun woonlasten?
Dag 1: Introductie Zomervierdaagse & Onderhoud en energiebesparing
Dag 2: Duurzaamheid in de prestatiegesprekken
Dag 3: Nul-op-de-meter (NOM)
Dag 4: Routekaart naar CO-neutraal
De bestuursleden Alex Esmeijer en Hans Pennock zullen deze Zomervierdaagse training
volgen in Utrecht.
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Zomerreces bestuur huurdersvereniging De Driehoek
Ja, u leest het goed. Het bestuur van De Driehoek gaat van een verdiende
vakantie genieten.
Wij hebben inmiddels een druk jaar achter de rug en dan is even stoom afblazen hard
nodig om de accu weer op te laden zodat wij in september weer de draad met frisse
moed kunnen oppakken.
Dit betekent niet dat het bestuur van De Driehoek in deze periode niet bereikbaar is. Ook
tijdens het zomerreces is het bestuur op de gebruikelijke wijze bereikbaar. Via onze
website www.hvdedriehoek.nl kunt u gebruik maken van het contactformulier, maar u
kunt ons uiteraard ook een e-mail sturen naar: info@hvdedriehoek.nl
Wij wensen u, en uw naaste familie, uiteraard een prettige vakantie toe met mooi weer.

Wij hopen als bestuur dat wij u met deze 8e Nieuwsbrief weer op de hoogte gebracht
hebben van de laatste ontwikkelingen binnen De Driehoek.

Tot slot
Als u nog vragen heeft over deze Nieuwsbrief, dan kunt u contact met ons opnemen via
een e-mail info@hvdedriehoek.nl of telefonisch 0228 – 85 52 18.
Het bestuur
Huurdersvereniging De Driehoek
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