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Mitchell Hielckert: 
mijn buren waren er altijd

Weezenlanden-Noord  krijgt 
een groene en open setting 

Nieuwe website gaat 
voor huurdersgemak

CHr: een stap(je) 
vooruit?



Openbaar Belang 
zet in op ‘magic mix’

De nieuwe ondernemingsstrategie van Openbaar 

Belang is klaar. Het doel tussen 2019-2022? Nog 

meer focussen op de huurder. Onder het motto 

‘Het begint met wonen’ wil Openbaar Belang zich 

sterk maken voor de maatschappelijke opgave 

die er ligt. Het streven is actief te sturen op de 

leefbaarheid in complexen van de corporatie.

“Van meerwaarde 
zijn voor mensen 
die extra aandacht 
nodig hebben.”

Ondernemingsstrategie: het begint met wonen

zelfredzaam op de woningmarkt zijn”, 
benadrukt Sjoerd Quint. “Maar dank-
zij het persoonlijke contact met onze 
huurders, kunnen wij van meerwaarde 
zijn als het gaat om huurders die extra 
aandacht van ons nodig hebben.” 

Balans bewaken
“Voor iedereen geldt: het begint met 
wonen! Natuurlijk spelen technisch 
goede, duurzame en betaalbare 
woningen daarin een belangrijke rol, 
maar onze tijd en aandacht richten wij 
hoofdzakelijk naar de huurder. Daarbij 
willen wij de balans bewaken in onze 
complexen door te streven naar de 
magic, ofwel magische mix. 

Wij kunnen niet weglopen voor de 
maatschappelijke opgave die er ligt. 
Maar door ons te focussen op onze 

Directeur Sjoerd Quint ziet de nieuwe ondernemings-
strategie als een logische vervolgstap op de voorbije 
jaren. “We hebben altijd al een sterk contact met onze 

huurders. Dat contact willen wij doorontwikkelen en gebruiken 
om de maatschappelijke opgave die er ligt, op te pakken. 
De omvang van onze corporatie zien wij daarbij als een 
schaalvoordeel. Daardoor kunnen wij dingen op een andere 
manier doen.” 

Met de maatschappelijke opgave doelt Sjoerd Quint op de  
nieuwe en ook groeiende groepen woningzoekers op de sociale  
huurmarkt: onder meer ouderen, nieuwe Nederlanders en  
mensen die tot voor kort in een beschermde woonvorm woon-
den. “Uiteraard blijft Openbaar Belang zich primair richten 
op huurders met een lager inkomen of mensen die minder 
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huurder, kunnen wij wel voorkomen 
dat de balans in een complex door-
schiet naar te veel huurders die extra 
ondersteuning vragen. Daarom willen 
wij in elk complex een gezonde mix 
creëren tussen vragers en dragers; 
de magische mix. Enerzijds mensen 
dus die extra aandacht nodig hebben, 
anderzijds mensen die wellicht een 
bijdrage kunnen leveren.” 

Speerpunten
Om dit te bereiken, heeft Openbaar 
Belang vijf speerpunten beschreven in 
haar ondernemingsstrategie. Met als 
vertrekpunt ‘Focus op de doelgroep’ 
(1) zoekt Sjoerd Quint ook naar mo-

gelijkheden om de invloed van de 
huurder te vergroten (2). De bekende 
kanalen (Centrale Huurdersraad, in-
spraakavonden en dergelijke) blijven 
bestaan, maar Openbaar Belang wil 
de huurder op beleidsniveau ook 
graag meer invloed geven. “Wellicht 
kunnen wij op gezette tijden met hen 
praten, bijvoorbeeld in de vorm van 
een panel.” 

Daarnaast wil Openbaar Belang de 
banden met ketenpartners nog verder 
aanhalen (3). Met name met zorg-
instanties wordt de samenwerking 
nog intensiever. “Dit alles betekent 
ook dat wij nog herkenbaarder willen 

zijn (4). Vandaar onze nieuwe logo 
en de nieuwe eigentijdse website. In 
2019 willen wij ‘MijnOpenbaarBelang’ 
daaraan toevoegen. Daarmee krijgen 
onze huurders online nog meer moge-
lijkheden”, vervolgt Sjoerd Quint. “Als 
laatste speerpunt (5) geldt natuurlijk 
dat wij een financieel gezonde organi-
satie willen blijven, die de doelgroep 
verdient en bedient.” 

Gevolgen huurder
De nieuwe ondernemingsstrategie ziet 
de huurder terug tijdens zijn bezoek 
aan het kantoor in de vernieuwde 
ontvangstruimte op kantoor. Maar nog 
duidelijker als hij de nieuwe website 
bezoekt.

“In de woonwijken zal de verandering 
ook merkbaar zijn. We kunnen er niet 
omheen: de politiek heeft woningcor-
poraties een duidelijke maatschap-
pelijk opgave gegeven. Merkt onze 
huurder dat er toch een balans is, dan 
hebben wij het goed gedaan. Dan is 
de magische mix gevonden. Zo hoopt 
Openbaar Belang de komende jaren 
door voortdurend aan monitoring te 
doen het juiste antwoord te vinden in 
veranderende omstandigheden.”  /

“Van meerwaarde 
zijn voor mensen 
die extra aandacht 
nodig hebben.”

3

De ondernemingsstrategie 
‘Het begint met wonen’ is te vinden 
op www.openbaarbelang.nl onder 
het kopje ‘Over ons’.





In februari leidde een arbeidsgeschil dat Mitchell met twee werk-
nemers had, tot het faillissement van zijn bedrijf dat hij de afgelopen 
10 jaar van de grond af had opgebouwd. “Ik kwam die dag net terug 

uit het buitenland. Dat de rechter zo snel tot een uitspraak zou komen, 
had ik niet zien aankomen. Ik was echt overdonderd. Niets was meer 
van mij. De curator legde overal beslag op.” 
 
Betrokkenheid
Mitchell vertelt over het diepe dal waarin hij belandde. Altijd uitgaande 
van het goede in de mens, was hij al wel eens vaker benadeeld, maar 
nooit had het hem eerder zo diep geraakt. “Mijn vriendin heeft toen 
flink op me ingepraat en het zijn ook zeker de buren die me nooit lieten 
vallen. ‘Heb je wel boodschappen? Heb je eten? Zin in een sigaretje? 
Vervoer nodig? Eet vanavond mee, joh!’ Ze waren er altijd.” 

“Alles werd me afgenomen. In rap tempo. Het ene 
moment werd mijn faillissement uitgesproken en 
het andere moment werden mijn bedrijfswagens 
van de weg gehaald. Ik kon niet meer bij mijn 
reserves. Ik had kortom niets meer. De wereld 
stond stil”, blikt Mitchell Hielckert terug op 2018 
tot nu toe. “Het is mede aan mijn buren te danken 
dat ik die periode ben doorgekomen!” 

Mijn buren 
waren er altijd
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“Ik ben nog steeds overtuigd 
dat je elkaar moet helpen. 
Alleen kun je het niet.”
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Die betrokkenheid en dat oprechte 
medeleven sleepten Mitchell er door-
heen. “Zelfs toen de curator alles van 
waarde uit mijn huis had gehaald, 
kwamen zij met nieuwe inboedel aan-
zetten.  De een had nog een kastje over, 
de ander weer een stoel. Zo mooi.”  
“Het past bij dit buurtje in Stadshagen”, 
vertelt Mitchell. “We hebben ook al 
eens een andere man in penarie met 
ons allen geholpen. Zo zit ikzelf ook in 
elkaar. Je kunt alles van mij krijgen, 
zolang je me maar niet belazert. En 
natuurlijk is dat ook wel gebeurd, maar 
ik ben nog steeds overtuigd dat je 
elkaar moet helpen. Alleen kun je het 
niet. Geld maakt niet gelukkig. Natuur-
lijk heb je het nodig, maar het maakt 
niet wie je bent. Je hebt uiteindelijk 
vooral elkaar nodig.” 

Grote openheid
Mitchell wilde dan ook zeker niet naar 
een ander huis. “Ik zit hier zo goed. Dit 
is echt mijn plek. Wij denken hetzelfde. 
Zijn van dezelfde generatie. Allemaal 
hebben wij van ver moeten komen 
om iets te bereiken. Daarin zijn wij ook 
heel open naar elkaar. We vertellen 

elkaar van alles, over geldzaken, relaties, 
werk, het gezin. Dat maakt je ook 
betrokken. 

“Die openheid zou in elke buurt werken. 
Je ziet nu zo vaak dat mensen op zichzelf 
leven. Zo hoeft het niet te zijn. Als je 
elkaar vertelt wat je bezighoudt, dan weet 
je ook waarmee je elkaar kunt helpen.” 

Mede dankzij zijn buren lukte het 
Mitchell in elk geval de draad weer op 
te pakken. Toevallig liep hij daarbij zijn 
huidige werkgever tegen het lijf. “Toen 
hij mijn verhaal hoorde, besloot hij mij 
te gaan helpen. Nu werk ik voor hem. 
We willen ook samen mijn bedrijf weer 
op de kaart zetten. Hij heeft zelfs mijn 
achterstallige rekeningen (waaronder 
de huur) betaald. ‘Dan kan je van je 
hoofdpijn afkomen’, zei hij. Hij heeft 
gelijk. Het gaat weer een stuk beter. 
Ik kom hieruit. Sterker dan voorheen. 
Ik heb weliswaar niet veel te besteden, 
maar mis ik de gadgets die ik eerder 
graag kocht? Nee. Ik ben gelukkig met 
de mensen die ik om me heen heb. 
Die er voor mij zijn geweest, ook in 
moeilijke tijden.”  /



De bouw van de 4 x 10 nieuwe een-
gezinswoningen in Breecamp-Noord 
gaat voortvarend. Eind november is 
het hoogste punt bereikt van de 
eerste 10 woningen. De rest volgt 
snel. Eind januari worden de eerste 
sleutels aan de bewoners over-
handigd.

Het heeft geen zin om overlast anoniem 
te melden, want een anonieme over-
lastmelding mogen wij niet gebruiken 
als bewijsmiddel. Een overlastmelding 
die binnenkomt, behandelen wij altijd 
vertrouwelijk. Aan de overlastgever  

geven wij nooit zonder uw toestemming 
door wie de melding gedaan heeft. Pas 
als het tot een rechtszaak komt, voeren 
wij de overlastmelding als bewijsmiddel 
aan. Wij vragen daarvoor altijd toe-
stemming aan de melder.
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Waarom mag ik overlast 
niet anoniem melden?

Handig om te weten

Hoogste punt 
Breecamp-Noord



Waar in Zwolle is dit? Laat het ons snel weten! U maakt 
dan kans op één van de drie bloemenbonnen ter waarde 
van € 15. Stuur uw oplossing onder vermelding van 
‘Prijsvraag Buurtbelang’ voor 31 januari 2019 per mail 
naar info@openbaarbelang.nl.
Ook kunt u uw antwoord sturen naar Openbaar Belang, 
Binnengasthuisstraat 1, 8022 NH Zwolle. 

Prijsvraag
Waar is dit?
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Hoe voorkom ik schade 
aan mijn woning door 
winterweer?
Tips om bevriezing te voorkomen: 

1 Tap en sluit waterkranen af in 
 niet-verwarmde ruimtes.

2 Bent u gedurende een langere periode 
 niet thuis? Laat de centrale verwarming op 
 minimaal 15 graden Celsius staan.

Leuk, leuk, leuk!
Hoe leuk is het dat aan de Jofferenlaan de oude bewoner 
een welkomstpakket achterlaat voor de nieuwe bewoner!
 



Groen en een open setting 

De nieuwbouw op Weezenlanden-Noord wordt 

groen en open met veel door- en uitzichten. En 

dat terwijl er ook beduidend meer woningen 

komen dan nu het geval is. “Er is gekozen voor 

een losse structuur met verschillende woning-

types aan gemeenschappelijke hoven die steeds 

in verbinding staan met de groene omgeving”, 

legt stedenbouwkundige Jessica Tjon Atsoi van 

Urhahn uit Amsterdam uit.

Pijlers Weezenlanden-Noord

woningen aan de stad toe te voegen. 
Dit past goed binnen de stedelijke 
opgave van de gemeente. 

Jessica geeft aan dat meer woningen 
in dit geval meer diversiteit in de nieuwe 
wijk betekent. Bewoners geven aan blij 
te zijn dat in de plannen niet alleen  
sociale huurwoningen zijn opgenomen. 
Er komen ook koopwoningen in de 
nieuwe wijk en er is ruimte voor ver-
schillende voorzieningen. Dat kan een 
kinderdagopvang zijn, een koffiecorner, 
maar ook een ruimte waar je even een 

Jessica is er al vanaf het begin bij. Vanaf het moment dat 
Urhahn de opdracht kreeg, overlegt zij met Openbaar 
Belang, maar natuurlijk ook met bewoners, gemeente en 

andere betrokken partijen. Daarbij zag zij het plan groeien van 
aanvankelijk 180-230 woningen tot nu 400-500 woningen.  
Verdichting, noemt ze het. Aan haar de uitdaging om daarin nog 
steeds de wensen en ambities van alle partijen te verwerken. 

Plussen
“Tijdens de bakfietssessies in de wijk hoorden wij bijvoorbeeld 
dat bewoners vooral het groen in de wijk, de locatie (dichtbij 
de stad) en de ruime woningen waardeerden. Ondertussen 
werd ook duidelijk dat de gemeente en Openbaar Belang 
juist voor Weezenlanden-Noord mogelijkheden zagen 
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half uurtje aan het werk kunt. Ook de 
gemeente is blij met de variatie die in 
de plannen te vinden is. 

Positieve insteek
Dat de  presentatie van het plan altijd 
wel reacties uitlokt, begrijpt Jessica 
direct. Opvallend vond ze echter de 
positieve insteek van de bewonerscom-
missie en de bewoners zelf. “Ze kwamen 
bijvoorbeeld met het idee om eens te 
kijken naar deelauto’s”, vertelt de steden-
bouwkundige. “Natuurlijk vonden zij het 
ook wel veel woningen en best hoog, 
en zijn er nog veel vragen te beant-
woorden met betrekking tot verkeer en 
parkeren, maar ze stonden open voor 

de andere kant van het verhaal. Aan de 
Schuurmanstraat worden de gebouwen 
bijvoorbeeld niet hoger dan de recht-
bank. Hoge en lage gebouwen wisselen 
elkaar af en ze staan soms ook los van 
elkaar; het wordt dus niet helemaal 
dicht gebouwd. Er is een accent aan het 
Almelose kanaal. Daar is het wat hoger 
dan de gebouwen in de directe omge-
ving maar even hoog als de watertoren 
aan de overkant van het kanaal.” 

Door voor een grote diversiteit aan 
woningen te kiezen, kunnen verschil-
lende doelgroepen worden bediend 
en wordt de woonkwaliteit vergroot, is 
de overtuiging. “Dat past in de huidige 

tijd, waarin het belang van groen in de 
binnensteden echt is toegenomen”, 
vindt Jessica.

Bij elkaar brengen
“Weezenlanden-Noord is zo gezien 
ook echt een mooie plek. Nu, maar ook 
over dertig of veertig jaar. Alle partijen 
zijn zich daarvan bewust en hoewel er 
met verstedelijking echt een tandje bij 
wordt gezet, is hier toch steeds goed 
gekeken wat er echt past in het Zwolse. 
Groen, uitzicht en openheid, dat zijn 
steeds de kernwoorden geweest. Al 
die aspecten – ook die van veiligheid, 
duurzaamheid, bereikbaarheid en leef-
klimaat – komen in dit plan bij elkaar.”   /
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De nieuwe website is een logisch 
vervolg op de nieuwe huisstijl 
die Openbaar Belang deze 

zomer heeft geïntroduceerd. De keuze 
werd nog eens vergemakkelijkt, toen 
uit bewonersonderzoeken bleek, dat 
de oude site niet goed scoorde. Met de 
nieuwe site zijn diverse verbeteringen 
aangebracht, wat vooral terug te vinden 
is in een groter gebruikersgemak. 

Zelf zaken regelen
De site neemt u als huurder meteen 
aan de hand. Wilt u een reparatie-

verzoek indienen, een akkoord aanvragen 
om zelf te gaan klussen, overlast melden, 
huur opzeggen, een betalingsregeling 
aanvragen of uw tips en complimenten 
doorgeven? Met één klik bent u met-
een waar u moet zijn. Daarna wijst de 
aanvraag zich vanzelf. Na de laatste klik 
wordt uw verzoek direct in gang gezet. 

Het kan natuurlijk ook zijn, dat u eerst 
wat informatie wilt inwinnen. Wordt 
de reparatie bijvoorbeeld wel door 
Openbaar Belang gedaan of is het iets 
wat u zelf moet oppakken? Het kan 

ook zijn dat u twijfelt of u toestemming 
nodig heeft voor de klussen die u in de 
planning heeft. 

Ook dan kunt u op de site terecht. Al 
op de homepage staat een zoekbalk 
prominent in beeld om u te helpen. U 
voert een zoekterm in en u ziet meteen 
waar u meer informatie kunt vinden.

‘Live’ ook bereikbaar
Natuurlijk blijft Openbaar Belang ook 
‘live’ bereikbaar. Elke werkdag kunt u 
tussen 8:30 en 12:30 uur zonder afspraak 

Uw kraan lekt? Of u wilt zelf nieuw parket leggen in uw 
woonkamer? Misschien gaat u wel verhuizen en moet u 
de huur nog opzeggen. U kunt dat nu allemaal snel 
en eenvoudig zelf regelen op de nieuwe website 
www.openbaarbelang.nl. De site is toegankelijker dan 
voorheen en gebruiksvriendelijker! Bovendien is hij nu 
goed te lezen en te gebruiken op een pc, laptop, tablet 
en mobiel.

Nieuwe website gaat 
voor huurdersgemak
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“Openbaar Belang 
onderzoekt momenteel 
wat de opties zijn om u als 
huurder nog beter digitaal 
te kunnen bedienen.”

Nieuwe website gaat 
voor huurdersgemak
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binnenlopen op het kantoor. Bij de 
receptie is dan altijd iemand aanwezig 
om u te woord te staan. Wilt u ‘s middags  
langskomen? Maakt u dan een 
afspraak. Daarnaast kunt u de mede-
werkers de gehele werkweek ook 
telefonisch bereiken tussen 8:30 en 
16:30 uur.

Website uitbouwen
Openbaar Belang kijkt ondertussen 
hoe zij u als huurder digitaal nog beter 
kan bedienen, bijvoorbeeld door een 
klantportaal. Dat zou betekenen dat u 

door zelf in te loggen (nu nog nergens 
nodig), persoonlijke zaken kunt raad-
plegen en/of regelen. Uw eigen 
gegevens aanpassen, een betaling 
doen of een reparatieverzoek ook 
meteen zelf inplannen. Openbaar 
Belang onderzoekt momenteel wat 
de opties zijn en wat voor u als huurder 
interessant zou zijn. 

(On)tevreden
De website is zo gezien altijd in ont-
wikkeling. Voortdurend wordt het nog 
gevuld met nieuwe informatie. Mist u 

iets? Of vindt u iets echt top. Meld het 
ons dan! De button (On)tevreden staat 
voor u klaar. En dan mag het natuurlijk 
ook over andere huurderszaken gaan. 
Wij zijn benieuwd naar uw reactie!  /

openbaarbelang.nl



Het is de stank. De dichtgeplakte ramen. Misschien wateroverlast 
of de elektriciteitsrekening die opviel. Het zijn vaak kleine dingen, 
waarmee hennepkwekerijen in huurwoningen door de mand vallen. 
De sanctie voor de huurder? Het huis uit. Daarin zijn de Zwolse 
woningcorporaties onverbiddelijk.

Verschillende partijen in Oost Nederland hebben de handen ineen geslagen en een 
convenant opgesteld. Dat betekent voor Zwolle dat alle corporaties, de gemeente, 
politie, het openbaar ministerie, het UWV, de netwerkbeheerders en de veiligheids-
regio gezamenlijk hennepkwekerijen aanpakken in huurwoningen (incl. garages en 
schuren).  

De risico’s en consequenties zijn voor de huurder, ook wanneer een medebewoner 
of een kennis de hennep heeft geplaatst. Als huurder moet hij immers onmiddellijk 
het huis uit, desnoods met tussenkomst van de rechter. Bovendien maakt hij de eerste 
twee jaar geen kans meer op een sociale huurwoning in de regio. Een andere 
verhuurder vraagt meestal om een verhuurdersverklaring. Ook hierop staat 
aangegeven dat er hennep in de woning is aangetroffen. Het huren van een woning 
buiten de regio is hiermee dus ook lastiger. 

Heeft u overlast van een hennepkwekerij of het vermoeden van het bestaan ervan? 
Dan kunt u dat melden bij de politie: 0900-8844 (lokaal tarief) of via Meld misdaad 
anoniem: 0800-7000 (gratis).

Collectieve 
zorgverzekering
Zo’n 5000 Zwollenaren zijn via de 
gemeente Zwolle collectief verzekerd 
bij Zilveren Kruis. Deze verzekering 
stopt en de Gemeente Zwolle heeft een 
nieuwe collectieve zorgverzekering. Dit 
is de Gemeentepolis van Salland Zorg. 
Bent u één van die 5000 Zwollenaren, 
dan heeft u in november hierover een 
brief ontvangen van Zilveren Kruis. 

Let op: u kunt overstappen naar een 
nieuwe zorgverzekering tot en met 
31 december 2018! 

Er zijn verschillende mogelijkheden. 
Belangrijk is dat u de voorwaarden van 
de verschillende verzekeringen naast 
elkaar legt en kiest wat voor u goed is. 
U kunt: 
-  Een zorgverzekering kiezen via een 

vergelijkingssite (bijv. independer.nl 
 of zorgkiezer.nl)
-  Via de gemeente een collectieve 

zorgverzekering afsluiten bij 
 Salland Zorgverzekeringen, 
 www.gezondverzekerd.nl/zwolle
-  Via Openbaar Belang een collectieve 

zorgverzekering afsluiten bij Zilveren 
Kruis, www.zk.nl/openbaarbelang

Wilt u persoonlijke hulp bij het kiezen 
van de zorgverzekering? Dat kan! 
Belt u dan met het Sociaal Wijkteam via 
(038) 498 99 80. Houdt u er rekening 
mee dat het druk is bij het Sociaal 
Wijkteam.
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Keiharde 
aanpak van 
hennep in 
huurwoning



Openbaar Belang houdt al enige jaren 
bij welke huurders belangstelling 
hebben voor duurzame energie. Toen 
zij in mei besloot zonnepanelen te 
gaan verhuren, werd die lijst direct erbij 
gepakt. De keuze viel op de woningen 
waarvoor de komende vijf jaar géén 
projectmatige ingrepen gepland zijn. 

Installatie kiezen
“De huurder kan kiezen uit een instal-
latie met zes tot twaalf zonnepanelen”, 
zet projectleider Stèphan Lubbertsen 
uiteen. “Dat hangt ook samen met de 
mogelijkheden op het dak van de  
woning en het huidige energieverbruik. 
Kiest hij vervolgens voor bijvoorbeeld 
negen zonnepanelen, dan betaalt hij per 
maand € 24,- aan huur aan Openbaar 
Belang. Tegelijkertijd levert het hem 
maandelijks circa € 40,- op aan energie-
voordeel. In zonnige periodes is dat 
uiteraard meer dan in donkere.” 

Eerst een aanbieding
“Volgend jaar willen wij opnieuw 30-35 
woningen verduurzamen”, vervolgt 
Lubbertsen. ”Ook dan kijken wij eerst 
wie zich al hebben aangemeld. Dat kan 
ook nu al! Als huurder zit je dan nog 
nergens aan vast. Je krijgt eerst een 
aanbieding en dan kun je beslissen. Wij 
merken wel dat de huurders die bena-
derd zijn, vrijwel altijd blij zijn met de 
aanbieding. Het idee mee te werken aan 
een stukje duurzaamheid spreekt hen aan, 
maar ook zeker het financiële voordeel.” 

In praktisch opzicht is Zonnig Huren 
relatief eenvoudig te realiseren. Instal-
latiebedrijf Nooter heeft ongeveer een 
halve dag per huis nodig om de panelen 
te plaatsen. Die werkzaamheden zijn 
grotendeels buitenshuis, waardoor de 
huurder er weinig van merkt. 

Bent u geïnteresseerd? 
Kijk op www.openbaarbelang.nl 
of bel naar (038) 456 72 22.

Huurders profiteren van lagere 
woonlasten met Zonnig Huren 
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Keiharde 
aanpak van 
hennep in 
huurwoning

Onder de naam Zonnig Huren wil Openbaar Belang dit jaar én in 2019 
zonnepanelen plaatsen op 30-35 woningen. Voor 2018 staat alles al in de 
steigers. De dertig huurders die meedoen, hadden zichzelf aangemeld, aan-
getrokken tot duurzaam energieverbruik én een lagere maandelijkse woonlast. 
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Een stap(je) vooruit??

Vandaag zit ik bij de enige dame 
die onze Centrale Huurdersraad 
(CHr) rijk is; mevrouw Anneke 
Trentelman. In haar knus ingerichte 
woning in Zwolle-Zuid probeer ik 
er achter te komen wat de actie 
‘een stap vooruit’ nu precies is.

Van uw verslaggever: Otto Berends  

“Kun je mij vertellen wat deze 
kreet inhoudt”, was dan ook 
mijn eerste vraag.
Anneke legt uit dat samen met de 
Woonbond (landelijk overkoepelend 
orgaan dat huurdersverenigingen op 
allerlei wijze steunt) in het voorjaar 
een digitale enquête is gehouden  
onder onze huurders. Deze had als 
doel de achterban meer te betrekken  



bij de besluitvorming van de CHr. 
“Door een beter contact met onze 
medehuurders komen wij als CHr 
ook beter te weten wat er leeft bij de 
achterban. Dat geeft dan bij de onder-
handelingen met Openbaar Belang 
en met de gemeente Zwolle meer 
inhoud.” 

De digitale enquête leverde een goede 
respons. Ongeveer 280 mensen hebben 
gereageerd. Een groot aantal daarvan 
gaf aan wel iets te willen doen om de 
belangen van alle huurders van Open-
baar Belang te vertegenwoordigen.

“Maar wat kunnen de mensen 
dan doen? Er is toch al een 
CHr, die overleg heeft met het 
bestuur van Openbaar Belang ?”
“Ja, het overleg is er al, maar uitbreiding 
van de CHr is wenselijk. Als je beseft 
dat ik de enige vrouw ben en de ge-
middelde leeftijd van de leden boven 
de 65 is, is nieuw bloed zeer wense-
lijk. Voor een goede afspiegeling is 
dus verjonging en verandering van 
samenstelling belangrijk. Gelukkig 
gaven 18 mensen aan plaats te willen 
nemen in het bestuur. We hebben deze 
mensen allemaal thuis bezocht en met 
hen gesproken. Hieruit zijn vijf zeer 
geschikte en gevarieerde kandidaten 
naar voren gekomen. Zij gaan zich in 
mei verkiesbaar stellen in de Algemene 
Leden Vergadering. De leden kiezen 
tenslotte de bestuursleden en niet de 
zittende CHr-leden. Als deze mensen 
gekozen worden, gaat de gemiddelde 

leeftijd goed omlaag. Wat ik persoon-
lijk fijn vindt, is dat er twee vrouwen bij 
de kandidaten zijn.”

“En is uitbreiding en vervanging 
van CHr-leden het enige wat er 
gebeurt ?
“Nee, er zijn ook mensen die zich 
willen inzetten op een andere wijze, 
bijvoorbeeld deelnemen aan één of 
meerdere werkgroepen. Het is goed 
als onderwerpen zoals ‘energietransitie’, 
‘duurzaamheid’, ’zorg en wonen’ en 
’betaalbaarheid’ door een groep 
bewoners wordt bestudeerd en voor-
bereid. Hierdoor kan de CHr haar 
taak als gesprekspartner nog beter 
uitvoeren. In de afgelopen weken zijn 
inmiddels twee werkgroepen opgericht. 
In januari komen ze bij elkaar om 
inhoudelijk te discussiëren en kennis 
te vergaren over ‘hun’ item.”

“Dus de enquête heeft 
voldoende opgeleverd ?”
“We zijn zeker niet ontevreden, maar 
er kan nog veel meer gebeuren. Zo 
kunnen we nog best een aantal huur-
ders gebruiken die zich aan willen 
sluiten bij de huidige en nieuw op te 

richten werkgroepen. En we zoeken 
nog hulp bij de (digitale) communicatie 
met de achterban. Een groot aantal 
van de respondenten had aangegeven 
zich hier wel mee bezig te willen  
houden. Dus we gaan deze mensen 
binnenkort vragen hun beloften waar 
te maken.

Wat ik nog graag wil melden is dat we 
sinds kort een volledig nieuwe website 
hebben waar onze huurders alle 
informatie kunnen vinden: 
www.centralehuurdersraadob.nl

Ik dank Anneke voor het gesprek, 
ga huiswaarts met veel informatie 
en een volle buik van de (te) grote 
koeken.

Centrale Huurdersraad
Postbus 31, 8000 AA Zwolle
www.centralehuurdersraadob.nl
info@centralehuurdersraadob.nl
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“We kunnen nog best een aantal 
huurders gebruiken die zich aan wil 
aansluiten bij de diverse werkgroepen.”
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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

Openbaar Belang wenst u 
fijne feestdagen en een goed, 
gezond en gelukkig 2019!

Kantoor gesloten
maandag 24 december
dinsdag 25 december 
woensdag 26 december
maandag 31 december
dinsdag 1 januari  

Heeft u een reparatie die direct 
moet worden verholpen? Zoals een 
cv-storing, glasschade, een stroom-
storing of een grote verstopping? 
Dan kunt u ook na kantoortijden 
bellen met Openbaar Belang via 
(038) 45 67 222. Dit nummer is 
24 uur per dag bereikbaar. 

Rode Kruis Zwolle 
komt bij u thuis

Heeft u uw bereikbaarheid bij noodsituaties goed geregeld? Hoe kunt 
u veilig wonen? Allemaal zaken die Rode Kruis Zwolle tijdens een 
huisbezoek graag met u doorspreekt.

Het zijn soms heel gewone dingen in huis die voor onherstelbare schade 
kunnen zorgen. Wat denkt u van losliggende vloerkleden of kabels? Maar 
ook babbeltrucs aan de deur en/of internetmisbruik zijn aandachtspunten. 

Woont u in Zwolle en wilt u ook een gratis veiligheidscheck? Neem dan contact 
op met Rode Kruis Zwolle via rkah@rodekruis-zwolle.nl of bel (038) 452 58 62.


