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Beste huurder,
Wat fijn om u te mogen verwelkomen als nieuwe
huurder. Sinds 1 december 2020 zijn 2.500 woningen
uit het mooie Zandvoort toegevoegd aan onze
portefeuille. Samen met mijn collega’s heet ik u van
harte welkom als huurder van Pré Wonen. Vanaf nu
staan wij voor u klaar. En voor een goede start hebben
wij de belangrijkste onderdelen van onze dienstverlening voor u op een rij gezet. Van de overdracht zelf zult
u weinig merken, toch verandert er wel iets voor u.

Anke is 53 jaar en woont samen
met haar partner in Amsterdam.
Hun zoon studeert in Nijmegen.
Ze is geboren en getogen in
Heerlen. Vanaf 1998 werkt zij bij
corporaties. Begonnen bij
De Principaal, toen werkzaam
bij Ymere en sinds februari 2016
is zij bestuurder bij Pré Wonen.

Daarom vindt u in dit magazine informatie over hoe
u een reparatieverzoek kunt indienen, uw huur kunt
betalen, wat u kunt doen bij overlast of woonfraude
en staan de openingstijden van het loket vermeld. Ook
leest u hoe u ons kunt bereiken.

“Ik studeerde Bouwkunde aan
de TU Eindhoven. Tijdens mijn
afstuderen is mijn passie voor
volkshuisvesting echt ontstaan.
Afstuderen deed ik op leefbaarheid in stadvernieuwingswijken,
in de Schilderswijk in Den Haag.”

Wij vinden het belangrijk dat u woning uw thuis is en
dat u prettig woont. Voor iedereen een fijn thuis!, is
dan ook onze missie. Dat geldt natuurlijk ook voor u als
huurder in Zandvoort.
Anke Huntjens
bestuurder Pré Wonen
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Beste huurder
Het is zover. Woonstichting De Key
heeft het woningbezit in Zandvoort
overgedragen. Stichting Pré Wonen
is de nieuwe beheerder. Huurders
Platform Zandvoort (HPZ) was
intensief betrokken bij de beoordeling van de nieuwe corporatie. Op
initiatief van HPZ hebben ook de
Zandvoortse huurders gelegenheid
gekregen mee te praten.

openhoudt in Zandvoort. Daar
kunnen de huurders terecht die
zaken willen voorleggen aan de
corporatie. Vooralsnog gaat dat
enkel op afspraak.

Dat is belangrijk. De leden van
HPZ wonen in Zandvoort, zodat ze
horen en zien wat er leeft onder
de huurders. Er kan dan ook snel
actie worden ondernomen als dat
nodig is. De aandacht van HPZ
zal natuurlijk gericht zijn op het
beleid van gemeente en corporatie. De individuele huurder is

Aan het begin van het proces
ging dat over de eisen waaraan de
nieuwe corporatie moest voldoen.
Aan het eind ging het over Pré
Wonen als aanvaardbare nieuwe
corporatie. De huurders bleken
in overgrote meerderheid in te
stemmen met de nieuwe corporatie.

Per 1 december
2020 bent u dus
huurder van
Pré Wonen
Van de overgang op zich zult u als
het goed is niet zoveel merken. De
naam van de verhuurder verandert,
u blijft gewoon huurder en in de
woning wonen. Uiteraard zult u
gaandeweg met veranderingen te
maken krijgen. Elke corporatie heeft
tenslotte haar eigen werkwijze.
Belangrijk is dat Pré Wonen
de komende jaren een ‘loket’

HPZ heeft er vertrouwen in dat
Pré Wonen de Zandvoorters als
volwaardige huurders tegemoet
treedt. Van belang is daarbij dat de
corporatie oog heeft voor de noden
van de huurders.

echter minstens zo belangrijk. Tot
slot blijft HPZ zich onverminderd
inzetten voor huurders die een
verschil van mening hebben met de
corporatie.

EINDE LIDMAATSCHAP
ARCADE

Vanwege de problemen met
corona houdt HPZ tijdelijk geen
spreekuur meer in Pluspunt.
Daarom start HPZ binnenkort met
een telefonisch spreekuur. De
informatie komt binnenkort op
de website van HPZ. Er komt ook
een mededeling in de Zandvoortse
Courant.

Een deel van de Zandvoortse
huurders is lid van huurdersvereniging Arcade. Deze vereniging
vertegenwoordigt alleen huurders
van De Key. Het lidmaatschap
van Arcade eindigt dan ook op 1
december. HPZ blijft de Zandvoortse huurders vertegenwoordigen.
Pré Wonen erkent HPZ als
vertegenwoordiger.

CORONA

Pier Aldershof
Voorzitter HPZ
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Wie is
Pré Wonen?
Al ruim 100 jaar zijn wij, Pré Wonen, in de
regio actief als woningcorporatie. Vanaf nu
geldt dat ook voor Zandvoort. En daarmee
zijn wij erg blij.

!

présent

Onze belangrijkste taak is het
huisvesten van mensen met een
kleine portemonnee. Voor onze
ruim 35.000 huurders werken we
aan een fijn thuis. Dat doen we
graag en dat doen we goed. We
zijn een daadkrachtige corporatie
die in de regio een betekenisvolle rol heeft. We werken al jaren
samen met verschillende partijen,
zoals gemeenten en zorg- en
welzijnspartners.

7

EEN SPECI A L E U I TGAV E VA N PRÉ WO N EN / 2020

ONZE DIENSTVERLENING
Pré Wonen staat voor een uitstekende dienstverlening waarbij goed en vlot contact met u, als
huurder, cruciaal is. Zo kunt u via het klantportaal
‘Mijn Pré Wonen’ uw eigen zaken regelen, is ons
klantadviescentrum telefonisch en per mail bereikbaar,
en zijn we benaderbaar via sociale media. Reparatieverzoeken indienen kan via ‘mijnprewonen.nl’ of
rechtstreeks bij de aannemer. Persoonlijk contact onder meer door huisbezoek aan huis - behoort ook tot
de mogelijkheden. Verder werken onze medewerkers
dichtbij de huurders.

Voor iedereen
een fijn thuis!
BEHEREN
Een fijn thuis, is ook wonen in een fijne buurt. Daar
waar het prettig en veilig wonen is, daar doen we ons
normale werk. Zo werken onze consulenten wijkbeheer
nauw samen met huurders aan projecten die de wijk
‘schoon, heel en veilig’ houden. Ook hebben ze goed
contact met lokale zorg- en welzijnsorganisaties.
Op plekken waar de leefbaarheid onder druk staat,
vergroten we de inzet van mensen en middelen totdat

ook deze plek weer op orde is. Ook hebben we een
team dat effectief en voortijdig huurachterstanden
aanpakt. Dat geldt ook voor overlastbestrijding en
aanpak van woonfraude. Alles in het belang van de
huurders.

NIEUWBOUW EN VERKOOP
In Zandvoort is er vooral behoefte aan appartementen voor jongeren en ouderen. Op dit moment is het
Corodex-terrein de enige concrete uitbreidingslocatie. Samen met de gemeente denken we na over
het bouwen van een flink aantal sociale huurwoningen
op deze plek.
Met de gemeente en de huurdersorganisatie onderzoeken we de mogelijkheid om de verkoop van woningen
uit de vrije sector te vergroten. Verkoop van sociale
huurwoningen voor de komende periode is ongewenst.
De huidige beschikbare sociale woningvoorraad is
namelijk hard nodig voor de huisvesting van de
verschillende doelgroepen.

KWH
Onze huurders waarderen de kwaliteit van onze dienstverlening zo blijkt ieder jaar weer uit het kwaliteitskeurmerk
KWH-Huurlabel. We scoren al tientallen jaren een dikke
voldoende. En dat willen we zeker zo houden, ook voor
onze Zandvoortse huurders.
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Rijksweg 347,
1991 AB Velserbroek
Website: www.prewonen.nl
Mail: mail@prewonen.nl

Postbus 2008
2002 CA Haarlem
(Let op: postbus
Zandvoort vervalt)

OPENINGSTIJDEN
Ons kantoor in Velserbroek is normaal gesproken op
werkdagen tussen 08.30 - 17.00 uur geopend, met
uitzondering van vrijdagmiddag. Op genoemde tijden
zijn wij telefonisch bereikbaar via telefoonnummer
088-77 00 000. Vanwege de COVID-19 pandemie is
het kantoor in Zandvoort op dit moment gesloten voor
huurders. Zolang we te maken hebben met de huidige
(of versoepelde) maatregelen zijn alle kantoren van Pré
Wonen dicht. Afspraken met huurders die niet digitaal
kunnen, vinden bij de huurder thuis plaats.

MIJNPREWONEN.NL
Op mijnprewonen.nl kunt u zelf gemakkelijk
en snel uw woonzaken regelen. Log in met uw
persoonlijke gegevens en u kunt direct aan de slag.
Ga naar www.prewonen.nl:
• Klik rechtsboven op Mijn Pré Wonen.
• Vraag eenmalig inloggegevens aan.
• Houd eenmalig, ter verificatie, uw
Burgerservicenummer (BSN) bij de hand.
• Uw e-mailadres is verplicht
(dit wordt uw gebruikersnaam).
• U ontvangt een e-mailbevestiging en kunt
vervolgens direct inloggen.
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Huur
betalen
Vanaf december 2020 kunt u uw toekomstige huur overmaken aan Pré Wonen. U kunt dat op verschillende manieren
doen. We maken het u graag zo makkelijk mogelijk.

BETALEN VIA ‘MIJN PRÉ WONEN’
U kunt betalen via uw account op ‘mijnprewonen.nl’.
U kunt daar inloggen en de huur via de iDEAL-link
overmaken voor de eerste van de maand. Op pagina
9 van deze brochure kunt u lezen hoe u snel en
gemakkelijk een account kunt aanmaken.

BETALEN VIA AUTOMATISCHE INCASSO
U kunt per mail een machtigingsformulier aanvragen.
Dit keuzeformulier ontvangt u binnenkort per post. U
vult het machtigingsformulier in en stuurt hem naar
ons retour met de bijgevoegde antwoordenvelop. Wij
schrijven dan het juiste huurbedrag maandelijks van
uw rekening af per de 1e, 16e of 26e van de maand. U
geeft zelf uw datumkeuze aan op het formulier.

BETALEN VIA IDEAL-LINK PER E-MAIL
U kunt betalen via een e-mail die u ontvangt, met
daarin een iDEAL-link om de huur voor de eerste van
de maand aan ons te betalen. Dit kunt u aanvragen per
mail. De link verloopt na elke 5e van de maand. Is uw
link verlopen of heeft u de link niet ontvangen? Neem
dan contact met ons op voor het aanvragen van een
nieuwe iDeal-link. U kunt ons mailen: mail@prewonen.nl
of bellen op 088 - 77 00 000.

REKENINGNUMMER WIJZIGEN
Indien u uw rekeningnummer wilt wijzigen, dan kunt u ons
mail sturen met dit verzoek: mail@prewonen.nl.
U ontvangt binnenkort een brief met het machtigingsformulier en een keuzeformulier betalingsmogelijkheden
van ons. U kunt dan aan ons aangeven waar u voorkeur
naar uitgaat. U kunt dit formulier tot en met 11 december
naar ons terugsturen.

WAT GEBEURT ER ALS IK DE HUUR NIET BETAAL
OF KAN BETALEN?
Als u de huur niet op de eerste van de maand betaalt,
dan sturen wij u na 10 dagen een aanmaning. U heeft
dan vijftien dagen de tijd om de huur te betalen of een
betalingsregeling te treffen.
Heeft u bijvoorbeeld betalingsproblemen door de coronacrisis? Neem snel contact met ons op. We kijken dan
samen met u naar de mogelijkheden. U kunt ons bereiken
op 088 - 77 00 000 of u kunt een e-mail sturen naar
mail@prewonen.nl.
Betaalt u niet, en maakt u ook geen afspraken met ons, dan
geven wij de vordering uit handen aan de deurwaarder. De
kosten van de deurwaarder komen bovenop uw huurschuld.
Bel ons, om goede betaalafspraken te kunnen maken.
We helpen u graag!
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Huur
opzeggen
De huur kunt u digitaal opzeggen via
uw account op ‘mijnprewonen.nl’.
Een medehuurder die geen
echtgenoot of geregistreerd partner
van de huurder is, kan zelf het
medehuurderschap opzeggen. Dit
kan via zijn/haar eigen account op
‘mijnprewonen.nl’.
Bent u geregistreerd partner of
getrouwd? Dan moeten béide
personen de huur opzeggen. Voor
meer informatie over huuropzegging
en regels over oplevering van de
woning: bekijk de brochure op onze
website: www.prewonen.nl.

OPZEGTERMIJN
De opzegtermijn is één (1) kalendermaand en gaat in vanaf de dag dat
de opzegging is ontvangen.
U hoeft dus niet per se per de eerste
van de maand op te zeggen. Elke
andere dag kan ook (behalve een
weekenddag of erkende feestdag;
dan schuift de laatste dag van de
huur op naar de eerstvolgende
werkdag).

Wilt u langer dan een maand de
woning aanhouden, bijvoorbeeld
omdat het veel werk is de woning
leeg te halen, dan is dat mogelijk.
U kunt zelf een einddatum bepalen.
De opzegtermijn is echter maximaal
3 maanden; bij overlijden
is de maximale opzegtermijn
2 maanden. De huur loopt door
totdat de sleutels zijn ingeleverd.

Huur
opzeggen via uw
account op
‘mijnprewonen.nl’

OPLEVERADVIES

Dit is gelijk de datum waarop de
verhuurmakelaar bij u langs komt om
de sleutels in te nemen. U krijgt dan
een ontvangstbevestiging. Daarna
volgt de eindafrekening.

Na ontvangst van uw huuropzegging maken wij een afspraak met u
voor een opleveradvies. Tijdens het
opleveradvies stellen we een rapport
op waarin onder meer staat: wat
u moet verwijderen of veranderen,
wat u kunt achterlaten, wat u moet
repareren of schoonmaken (om
eventuele kosten te voorkomen) en
wat de eventuele vergoeding is voor
uw veranderingen.

SLEUTELINNAME
De einddatum van de huur staat
vermeld in de brief waarin wij de
huuropzegging hebben bevestigd.

EINDAFREKENING
De eindafrekening kan bestaan uit
teveel of te weinig betaalde huur
en overige vorderingen. Dit is een
totale afrekening bij einde huur. De
eindafrekening ontvangt u binnen
tien werkdagen na de laatste
huurdag. Dit is geen eindafrekening
voor uw gas, licht en water. Die
ontvangt u van de desbetreffende
leverancier.
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Servicekosten
Woont u in een appartement met een
gezamenlijke tuin of een gedeelde hal?
Dan betaalt u, naast uw maandelijkse
huur, een bedrag aan servicekosten.
Hiervan betaalt Pré Wonen de kosten
voor bijvoorbeeld; schoonmaak,
tuinonderhoud, de elektriciteit voor de
lift en de verlichting in de hal. Daarnaast
levert Pré Wonen aan sommige
woningen warmte en/of (warm) water.
Voor al deze kosten betaalt u elke
maand een voorschot. Ieder jaar
krijgt u een overzicht van deze
voorschotten die u betaald heeft
en de servicekosten die werkelijk
gemaakt zijn. Heeft u teveel betaald?
Dan krijgt u geld terug. Waren de
werkelijke kosten hoger? Dan moet u
bijbetalen.

ZELFDE LEVERANCIERS
Voorlopig werkt Pré Wonen met de
voor u bekende leveranciers voor
schoonmaak en tuinonderhoud. Dit
geeft ons tijd om goed te kijken naar
de kwaliteit, kosten en wenselijkheid van de huidige afspraken en
werkzaamheden.

HUURSAMENSTELLING
Omdat de leveringen en diensten

blijven zoals u gewend bent, passen
we de voorschotten niet direct aan.
Dit doen wij, indien nodig, bij de
eerste afrekening servicekosten
die Pré Wonen opstelt. Wel krijgen
sommige voorschotten een andere
naam en komen de voorschotten
voor ‘Warmwatervoorziening en
Administratiekosten’ te vervallen. Ten
eerste omdat deze al bij Pré Wonen
in de kale huur zitten. En ten tweede
omdat we de administratiekosten
berekenen bij het opstellen van de
eindafrekening en meenemen bij
het vaststellen van de hoogte van de
voorschotten.
Deze componenten kunnen wij
niet direct per 1 december 2020
stopzetten, daarom staat dit bedrag
voorlopig als ‘diverse componenten

De Key’ op uw huurspecificatie. Wij
informeren u hierover in maart 2021
verder.

AFREKENING SERVICEKOSTEN
OVER 2020 EN 2021
Van 1 januari 2020 tot en met 30
november 2020 betaalde u het
voorschot servicekosten aan De Key.
Zij rekenen dit met u af.
Deze afrekening ontvangt u vóór
1 juli 2021.
De maand december 2020 rekent
Pré Wonen met u af, tegelijk met
de kosten voor het jaar 2021.
Deze afrekening over 13 maanden
ontvangt u vóór 1 juli 2022.
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Reparatie en
onderhoud
ONDERHOUD VAN UW HUURWONING,
WIE DOET WAT?

MELDEN VAN EEN REPARATIEVERZOEK
Op onze website www.mijnprewonen.nl
meldt u eenvoudig en snel een reparatieverzoek.
Wilt u liever bellen, dan kan dat op telefoonnummer
088 - 77 00 000 en kies optie 3.

Elke woning heeft onderhoud nodig. Een deel van dat
onderhoud verzorgt Pré Wonen, en voor een deel bent u
als huurder zelf verantwoordelijk

Reparatieverzoeken met een spoedeisend karakter
kunt u uitsluitend telefonisch melden via 088 - 77 00 000
en kies optie 3.

Als huurder bent u zelf verantwoordelijk voor het
dagelijkse onderhoud aan uw huis. U heeft een
zogenoemde ‘verzorgingsplicht’. Bijvoorbeeld: U schildert
uw huis binnen, houdt uw huis en balkon schoon en
maakt de ventilatieroosters schoon. U onderhoudt de tuin
en schuttingen en bestrijdt eventueel ongedierte.

•

Pré Wonen herstelt gebreken, voert de grotere reparaties
uit en onderhoudt de buitenkant van de woning. Dit wordt
opgedeeld in 3 categorieën: reparatieonderhoud, groot
onderhoud en planmatig onderhoud.

•

KLEINE REPARATIES

•

Huurders van De Key kunnen nu gebruik maken van een
onderhoudsabonnement, al dan niet gecombineerd met
deelname aan het glas- en/of rioolfonds. Dit abonnement
(met de combinatie) blijft voorlopig gehandhaafd.
Pré Wonen heeft een Pré Woonpakket; ook bedoeld om
kleine klussen voor de huurder tegen een maandelijkse
bijdrage uit handen te nemen. Inhoudelijk zijn er
verschillen tussen het onderhoudsabonnement, glas- en
rioolfonds van De Key en het Pré Woonpakket.

•

•

•

Gaslek; ruikt u gaslucht? Zet alle ramen en deuren
open en sluit de hoofdgaskraan. Neem telefonisch
contact met ons op: 088 - 77 00 000 en kies optie
3. Dit kan 24 uur per dag, ook in het weekend.
Storing lift; bij een storing aan de lift neemt u
direct contact op met het liftbedrijf Skylift
088 - 505 1500.
Rioolverstopping; neem telefonisch contact met
ons op 088 - 77 00 000 en kies 3. Dit kan 24 uur
per dag, ook in het weekend.
Collectieve of individuele ventilatiesysteem;
Bel de firma Eltag Electric BV, 0348 - 408 118.
Stadsverwarmingsinstallatie; neem contact op met
de firma Feenstra Verwarming via 072 - 576 4600.
Collectieve CV installatie of zonneboiler; neem
contact op met de firma Gasservice via
0299 - 432 111.

GOED OM TE WETEN:
•

Begin 2021 houden we het Pré Woonpakket tegen het
licht en bepalen opnieuw de samenstelling ervan én de
bijdrage daarvoor. HPZ en de beide Bewonerskernen
betrekken we hierbij. Voor de zomer van 2021 krijgt
elke huurder een aanbod om over te gaan naar het
Pré Woonpakket, en vervalt het oude onderhoudsabonnement.

•

Blijkt dat er sprake is van vernieling of
verkeerd gebruik? Dan betaalt u zelf de
kosten voor reparatie.
Repareren wij een voorziening die u
(of een vorige huurder) zelf in uw huis
heeft aangebracht? Ook dan betaalt u
zelf de kosten voor reparatie.
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Buurtbeheer
voor een leefbare
woonomgeving

Tes:
“Een glimlach
is de beste
samenwerking”

Onze sociaal buurtbeheerders zijn de oren en ogen in de
wijken en buurten. Zij proberen er samen met u voor te
zorgen dat de buurt netjes en leefbaar is, controleren uw
complex en buurt op Schoon, Heel en Veilig en helpen u
graag. Ook zijn zij het eerste aanspreekpunt voor bewoners,
speciáál wanneer het gaat om fijn wonen in uw wijk. Vaak
kunnen zij u direct helpen en écht iets betekenen om samen
iets op te bouwen in uw buurt. Zij horen graag uw ideeën
voor uw straat, buurt of wijk.
Tes Schults en Chantal Beukers zijn de sociaal buurtbeheerders in Zandvoort, zij zijn regelmatig in uw
wooncomplex en/of buurt aanwezig. U kunt hen altijd
persoonlijk aanspreken. E-mailen: mail@prewonen.nl
of bellen 088 - 77 00 000.

Chantal:
“Respectvol
en eerlijk”
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Activiteiten
in uw buurt
of wijk
Onze consulenten Wijkbeheer
organiseren samen met buurtbeheerders en diverse organisaties
activiteiten in de wijk. Vaak op
initiatief van de bewoners zelf. De
consulent Wijkbeheer heeft korte
lijnen met bewoners en bewonerscommissies, die mee willen denken
om hun wijk leuker, veiliger, schoner
of mooier te maken.

Sommige bewoners kennen de weg en weten goed
wat ze willen, anderen stimuleren en ondersteunen
we om tot een initiatief te komen. Bewoners die een
buurtinitiatief willen opzetten, nemen daartoe zelf het
initiatief. Onze consulenten Wijkbeheer kunnen daarbij
helpen door te onderzoeken welke middelen er nodig
zijn en wie eventueel kan helpen bij de organisatie.
Dit doen zij altijd in samenwerking mét bewoners,
gemeente, maatschappelijke
organisaties en andere betrokkenen.
Voor uw wijk is Tanja Paap uw
consulent Wijkbeheer.
Heeft u een leuk idee voor uw
wijk of buurt, stuur dan een
e-mail: mail@prewonen.nl.
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Overlast melden
bij Pré Wonen

Ervaart u overlast van de buren en heeft
een goed gesprek of buurtbemiddeling
niet geholpen? Meld de problemen dan
bij ons. Dit doet u via uw account op
‘mijnprewonen.nl’.
Het is belangrijk dat u in uw melding een korte omschrijving
van de overlast geeft. Anonieme meldingen kunnen wij niet
in behandeling nemen. Wij gaan met alle informatie
vertrouwelijk om.

Wanneer meld ik overlast bij de politie?
•
Als er sprake is van discriminatie, intimidatie
of bedreiging.
•
Bij vernieling of inbraak.
•
Bij overlast door drugsgebruik of als er in
uw buurt drugs worden verhandeld.
•
Bij ernstige overlast buiten kantooruren.
•
Wat meld ik bij de gemeente?
•
Rondslingerend vuil op een openbaar terrein
(dus niet in uw trappenhuis of in de tuin van
uw buren).
•
Slecht onderhouden openbaar groen.
•
Parkeeroverlast op de openbare weg.
Let op: de gemeente en/of politie stuurt uw
melding niet direct door naar ons. Stuur daarom
een e-mail naar mail@prewonen.nl om ons te
informeren.
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Woonfraude

ONRECHTMATIG GEBRUIK VAN SOCIALE
HUURWONINGEN
Hennepteelt, onderverhuur, de woning leeg laten staan
of verhuur aan toeristen is niet toegestaan. Sociale
huurwoningen zijn bedoeld voor mensen die hier recht
op hebben én die op een wachtlijst staan. Pré Wonen
bestrijdt woonfraude en kan uw hulp goed gebruiken.
Met als doel: sneller woonplezier voor woningzoekenden en voor u een veilige en prettige buurt.

Vermoedt u woonfraude? Heeft u het gevoel dat er
iets niet klopt? Geef het aan ons door. Dat kan ook
anoniem. Via 088 - 77 00 000 of stuur een e-mail naar
woonfraude@prewonen.nl.
Heeft u het vermoeden dat mensen in uw buurt
hennep kweken of handelen in drugs? Dit kunt u ook
melden bij de politie via 0900 - 8844. Of via Meld
Misdaad Anoniem, telefoon 0800 -7000.
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Participatie
U weet wat er leeft: wij houden
daar rekening mee.
Pré Wonen vindt het belangrijk
om te luisteren naar de stem
van de huurder. Huurders weten
immers als geen ander wat er
leeft in de buurt. We luisteren
naar onze huurders én houden
bij het maken van onze keuze
rekening met hun ideeën en
suggesties. Een goed gesprek
geeft over en weer de mogelijkheid om overwegingen te delen
en te bespreken wat daarmee
gedaan kan worden. Huurdersbelangen en de belangen van
de organisaties zijn namelijk niet
altijd hetzelfde.

BETROKKENHEID BIJ COMPLEXZAKEN,
BUURTINITIATIEVEN OF PROJECTEN
Betrokkenheid van huurders is bij Pré Wonen
op verschillende manieren mogelijk. Wanneer
het gaat om de woningen in het complex, is er
periodiek overleg met bewonerscommissies.
De consulenten wijkbeheer van Pré Wonen zijn
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hiervoor de gesprekspartner. Zijn er
technische vragen of vragen over
bijvoorbeeld servicekosten, dan is
de consulent ook aanwezig.
Het kan ook gaan over een
buurtinitiatief, denk aan een actie
om (beter) te weten wie er in de
buurt wonen. Zo’n buurtinitiatief
ondersteunen wij graag. Ook
deze kunt u voorleggen aan de
consulent wijkbeheer.
Bij werkzaamheden voor groot
onderhoud of renovatie wordt er
een projectcommissie gevormd.
Deze commissie voert namens
de huurders van het complex het
gesprek met Pré Wonen over de
werkzaamheden en wat deze
betekenen voor de huurders. Denk
daarbij aan keuze in verbeteringen, mogelijke overlast door de
werkzaamheden, een eventuele
huuraanpassing of het tijdelijk niet
kunnen gebruiken van een douche.
Allemaal zaken die vooraf goed
doorgesproken moeten worden,
zodat iedereen weet waar hij aan
toe is. Als het project is afgerond,
wordt de projectcommissie weer
ontbonden.

VOORKAMER EN BEWONERSKERNEN
Bij Pré Wonen is er ook huurdersbetrokkenheid gericht op de
organisatie. Het gaat dan om
betrokkenheid bij voorbereiding en

advisering over organisatiebrede onderwerpen (bv Ondernemingsplan of huurprijsbeleid). De
Voorkamer en de Bewonerskernen
hebben daar allebei een eigen rol
en verantwoordelijkheid bij.
De Voorkamer is een groep actieve
en betrokken huurders uit het
werkgebied van Pré Wonen (regio
IJmond en Zuid-Kennemerland).
Voor een periode van 4 jaar maakt
een huurder deel uit van deze
denktank en draagt zo bij aan
beleidsmatige en organisatiebrede
onderwerpen.
Pré Wonen kent vanaf 1 december
3 Bewonerskernen: Bewonerskern
Zuid-Kennemerland, Bewonerskern IJmond en Huurders Platform
Zandvoort (HPZ). Deze Bewonerskernen zijn betrokken bij gezamenlijke advisering over beleid (zoals
huurbeleid, onderhoudsbeleid).
Voor het maken van prestatieafspraken is de Bewonerskern
Zuid-Kennemerland betrokken
bij de gesprekken in Bloemendaal, Haarlem en Heemstede, de
Bewonerskern IJmond is betrokken
bij de gesprekken in Beverwijk. HPZ
vanzelfsprekend bij de prestatieafspraken in Zandvoort. De lokale
binding komt zo tot uiting bij het
opstellen van de prestatieafspraken én over zaken die voor heel
Pré Wonen gelden, komt er een
gezamenlijk advies.
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HOE VERDER IN ZANDVOORT
Pré Wonen gaat met de huurders in
Zandvoort in gesprek over de wijze
waarop we samen de huurdersparticipatie gaan invullen. Met HPZ
is in november 2020 al een bijeenkomst geweest over de invulling
van hun rol. Wij zien er naar uit
om ook met de andere huurderscommissies een gesprek te hebben.
Dit gebeurt in 2021. Samen met u
willen we invulling geven aan de
huurdersbetrokkenheid.

Huurders weten
als geen ander
wat er leeft in
de buurt
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