
Notulen  voorjaarsoverleg Mijndenhof 

Aanwezig: namens HBV Mijndenhof Eric Baars, Joke Mesman, Douwe Zeilmaker 

 namens Vesteda: Jos de Koning en  Rob Koenders 

Notulist: Jos de Koning 

Datum: 16  mei 2019 

1. Jos heet iedereen welkom. Voorstel is om agendapunt technische zaken als eerste te 

bespreken want daarna kan Rob Koenders weg.  Agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

2. Mededelingen 

 

• Het terugbetalen van de teveel betaalde HBV vergoeding loopt nog. Irene wacht 

nog op antwoord. 

 

3. Notulen vorige vergadering 

Notulen zijn niet besproken en worden volgend overleg vastgesteld. 

 

4. Huurverhoging 2019 

• Marktconforme eindhuur 

Douwe  pleit nogmaals  dat Vesteda meer inlevingsvermogen toont voor zijn 

situatie.  Alle jaren heeft hij dezelfde huurverhoging gekregen als zijn buren en 

voor hem is het onbegrijpelijk dat hij dit jaar een hogere huurverhoging heeft 

gekregen dan zijn buren.  Voor hem is het persoonlijk niet te verteren ondanks 

uitvoerige correspondentie hierover met Astrid Schlüter.  Afspraak is dat Jos nog 

1 keer kijkt en Douwe hierover informeert. Jos wil geen valse verwachting 

wekken bij Douwe omdat er al tot aan de directeur naar is gekeken. 

HBV zou ook graag  zien dat huurders met een gereguleerd huurcontract zicht 

hebben op marktconforme eindhuur. Dit is niet mogelijk want dat is afhankelijk 

van de markthuur die elk kwartaal opnieuw wordt vastgesteld. Binnen deze 

ruimte houden wij ons uiteraard aan de wettelijke en contractuele regels. 

Eric merkt verder op dat hij ontevreden is over de wijze waarop mevrouw Van 

Campen communiceert in deze met de huurders .  Jos geeft aan dat dit in deze 

niet persoonlijk moet worden en mevrouw Van Campen ook alleen ook 

communiceert over het gehanteerde huurverhogingsbeleid. Eric merkt op dat hij 

vinger aan de pols houdt en dit agendapunt in het najaar weer terugkeert en dan 

graag ziet dat dan Astrid Schluter of Ruth Bremer voor dit agendapunt aansluit. 

• Kartelrand 

• Wat Betreft Kartelrand heeft de HBV gesteld dat die nu redelijk gelijk is 

getrokken. Iedereen zit ongeveer op zijn marktconforme eindhuur. Behalve 

nieuwkomers, die hebben een lagere instaphuur. 

• Hoger beroep gluurverhoging 

Op 25 juni is er in het Pakhuis de Zwijger een bijeenkomst onder de titel Buigen 

of Barsten: over de toekomst van de commerciële huursector. De directeur van 

de IVBN is vertegenwoordigd. 



 HBV spreekt haar dankbaarheid aan Vesteda uit dat gereguleerde huurders zich 

konden melden bij Douwe. 

 

5. Toenemende overlast buren en rol/procedure Vesteda 

HBV merkt op dat er toenemende overlast is van geluidsoverlast door luide muziek in huis en 

tuin.  In de tuin zou volgens de HBV zou geen muziek gespeeld mogen worden.  

Vesteda hanteert  het beleid dat buren dit onderling moeten oplossen en dit in goed overleg 

met elkaar oplossen. Dit leidt in de meeste gevallen tot de beste oplossing. Als bewoners 

echt niet voor rede vatbaar zijn dan is het aan te raden of meerdere omwonenden deze 

overlast ondervinden en dan samen op te trekken. Ook dient bij bedreigende situaties en/of 

is de overlast voortdurend  melding gemaakt te worden bij de politie. De politie onderneemt 

pas actie wanneer de overlast meerdere malen is gemeld en hiervan een procesverbaal is 

opgemaakt. Wij hebben een convenant net met de politie dat proces verbalen ook gedeeld 

mogen worden. 

In overleg met de HBV stelt Jos een brief op met het verzoek rekening te houden met elkaar 

te houden. Jos legt het concept eerst voor aan Eric.  HBV wil graag dat de brief in Nederlands 

en Engels wordt gestuurd. 

• Onderverhuur  Oostblok gastarbeiders 

De HBV vraagt zich af wat wij doen een de onderverhuur aan Polen op 

Mijndenhof 231. De HBV overhandigt gemaakte foto’s van begin dit jaar waar op 

diverse auto’s met Poolse kentekens vermeld staan. Er zijn ook politiemeldingen 

gemaakt.  Jos legt het uit dat het van belang is dat er door omwonenden zoveel 

mogelijk meldingen worden gemaakt met zoveel mogelijk feiten. Het is namelijk 

van belang dat als wij een huurder hierop aanspreken wij een dossier hebben om 

aan te tonen dat de huurder onderverhuurd. Als  wij dan maar 1 melding van 

omwonende g hebben dan wordt het lastig.  Jos checkt wat bekend is bij ons over 

dit adres) 

(NB. De tot nu toe aangeleverde is niet voldoende om onderhuur aan te kunnen 

tonen. Wij hebben nu ook melding gemaakt bij project Zoeklicht). 

• Nog betere selectie nieuwe bewoners 

De HBV vindt dat dit beter gaat, ook bij aansluitende verhuur. Zij geeft alleen aan 

dat als er geen aansluitende verhuur is en dus geen overname dat huurders wel 

gelijk behandeld dienen te worden ( gelijk monniken, gelijke kappen). HBV vindt 

nu dat wie een grote mond heeft  meer voor elkaar krijgt.  

 

6. Technische zaken 

• Mijn Vesteda 

HBV is daar  zeer over te spreken en werkt goed 

• HBV  zou graag zien dat de aannemers die wij sturen goed wordt aangestuurd,  

dus juiste aannemer met het juiste materiaal. Ook dat de werkzaamheden goed 

worden opgeleverd. Rob geeft aan dat  het ondoenlijk is om elke melding op te 

leveren, dit gebeurd steekproefsgewijs. Als er klachten komen over hoe onze 

aannnemers werken, worden zij daar door ons op aangesproken. Via enquêtes bij 

huurders wordt dit ook gemonitord. 

• HBV meldt dat nu de aanpak bij schuttingen goed loopt bij vervanging 

• In de planning voor 2019 staat nog schilderwerk. Er wordt een aanvullende 

opdracht gegeven om de dakgoten dan wederom te reinigen want dat is vorig 

jaar helaas niet goed verlopen. Sommige dakgoten zijn helemaal begroeid en 



sommige zakken ook helemaal door. HBV heeft verfadvies Jotum merk Demidec. 

Zou dit een pilot kunnen zijn? Onze aannemer werkt ook met hoogwaardige 

producten en zal daar haar inkoopbeleid op afstemmen. Op de vraag of de 

hoedjes ook geschilderd kunnen worden, geeft Rob aan dit niet kan ivm kunststof 

materiaal.   

• Schelpen voor iedereen 

Na de pilot is het stil gebleven en zijn een paar adressen nu aangepakt. Door 

wisselingen bij de technische coördinatoren is het vervolg uitgebleven. De vraag 

is hoe wij of wij dit planmatig of op incidentele basis verder oppakken want niet 

iedereen heeft deze klachten. Volgens HBV hebben paar bewoners nooit iets 

gehoord op hun klachten melding, waaronder Mijndenhof 192 en  206 ( NB we 

zullen contact opnemen met deze huurders of dit kan wachten tot planmatige 

aanpak). 

(NB wij gaan dit nu budgetteren om dit planmatig aan te pakken in 2020 en 2021. 

Indien spoedeisend wordt er incidenteel een opdracht gegeven). 

• Bij 195 is de regenpijp afgebroken en daarvoor is 3 keer een aannemer geweest 

voordat dit was opgelost. 

 

7. Rondvraag en sluiting 

•  Na de jaarvergadering zal de HBV haar jaarrekening/begroting sturen; 

•  De gemeenten heeft bij MIjndenhof 125 ipv varkensruggen paaltjes direct aan de 

schutting geplaatst. Met als gevolg dat de schutting nog steeds beschadigd 

wordt.  We zullen hier de gemeente over benaderen. 

• Nav duurzaamheid is Vesteda bezig beleid te ontwikkelen of huurders van 

eengezinswoningen zonnepanelen zouden kunnen plaatsen. 

 

Niets meer aan de orde zijn dankt Jos de aanwezigen voor hun inbreng. 

 

 


