
Bewonersraad Rochdale   |   Jaarverslag 2017

DUURZAAM

de wind 
mee naar  

wonen
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Duurzaamheid is het thema van dit jaarverslag. Volgens de 'Dikke Van Dale' heeft 'duurzaamheid' drie be-
tekenissen. Ik geef hieronder de relatie weer tussen de omschrijving, de BWR (Bewonersraad Rochdale) en 
Rochdale.

1. 'lang durend'
 Het gebruik van producten in de bouw die lang meegaan, is een voorbeeld, maar ook dat een organisatie 

als de BWR lang mee zal mogen gaan, in welke vorm dan ook. Dat de BWR kan blijven voortbestaan,  
gebruikmakend van haar rechten en plichten, om de huurdersbelangen te behartigen. Het voortbestaan 
staat nogal onder druk nu onze werkdruk als bestuur steeds hoger is geworden doordat we al jaren een 
volledige bezetting met 15 bestuursleden missen. 

2. 'weinig aan slijtage of bederf onderhevig'
 Huizen moeten lang meegaan, het is een grote investering zeker in een tijd waarin de sociale huurwoning-

markt onder grote druk staat. Er is een enorm tekort. Ook in het algemeen bestuur van de BWR bestaat 
er een grote druk. Deze wordt mede veroorzaakt doordat oudere leden, soms noodgedwongen, uit het  
bestuur stappen (zie hoofdstuk 'Samenstelling bestuur' op pagina 5), maar ook doordat de leden hun 
maximale zittingstermijn hebben bereikt. Het is daarom van groot belang dat er nieuwe aanwas komt 
vanuit de Algemene Ledenvergadering om de belangen van de huurders van Rochdale op een goede ma-
nier te kunnen blijven behartigen.

3. 'het milieu weinig belastend'
Duurzame energiebronnen zoals wind, zon en waterkracht, duurzaam produceren.
Rochdale zal duurzaam groot onderhoud, renovatie en nieuwbouw plegen waarbij het milieu zo min mo-
gelijk belast wordt. Denk daarbij aan gasvrije nieuwbouw.

Ik spreek de hoop uit dat Rochdale en de BWR beide de duurzame opgave op een innovatieve manier zullen 
gaan toepassen. Specifiek voor de BWR dat het algemeen bestuur een voltallige bezetting krijgt, waardoor de 
lasten beter verdeeld kunnen worden en haar voortbestaan bestendigd wordt.

Ik wens u veel leesplezier.

Met vriendelijke groet,
namens het Algemeen Bestuur van de Bewonersraad Rochdale,

Onno Elema,
interim DB-lid
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Leden van het Algemeen Bestuur in 2017:
Puck de Beet   Lid van het Algemeen Bestuur tot ….. 
Onno Elema    Voorzitter vanaf medio november 2017
Nico Gommers   Lid van het Algemeen Bestuur tot 1 april 2017
Rudolf de Kaste    Lid van het Algemeen Bestuur
Lida Koning    Penningmeester
Joan Kreuger    Lid van het Algemeen Bestuur
Dini Kuit-Wisman   Lid van het Algemeen Bestuur
Charlotte Laurant   Secretaris tot 1 november 2017, daarna lid van het Algemeen Bestuur
Vera van Lieshout   Vicevoorzitter
Rudolf Misset    Aspirant-bestuurslid tot medio oktober 2017
Jos van Veen    Lid van het Algemeen Bestuur
Frank Vreugd   Lid van het Algemeen Bestuur
Marijke van Wijk  Lid van het Algemeen Bestuur tot medio april 2017

Personeel in 2017:
Het bestuur werd secretarieel en organisatorisch bijgestaan door bestuursondersteuner Veronica Verhulst.

Raad van Commissarissen:
Gedurende 2017 hadden mevrouw Fadime Örgü en de heer Marc Zonneveld namens de Bewonersraad als 
huurderscommissarissen zitting in de Raad van Commissarissen van Rochdale. 
In 2018 treedt de heer Gerard van Bortel aan na het vertrek van mevrouw Fadime Örgü.

Samenstelling Algemeen Bestuur

                         Het Dagelijks Bestuur werd een groot deel van het jaar gevormd door Vera van Lieshout (vicevoorzitter),  
                            Charlotte Laurant (secretaris tot 1 november 2017) en Lida Koning (penningmeester). Vanaf medio  
                                      november 2017 bestond het Dagelijks Bestuur uit Onno Elema (voorzitter), Vera van Lieshout (vicevoor-
zitter) en Lida Koning (penningmeester).

 Rochdale, Bewonersraad 
en huurders GEZAMENLIJK op    
     weg naar duurzamere 
                 samenleving
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Anders omgaan met afval
Afval produceren we allemaal, maar we kunnen wel 
kijken of de hoeveelheid gereduceerd kan worden. 
Wegwerpbekers en roerstaafjes kunnen, evenals 
wegwerpbestek met een beetje goede wil groten-
deels vermeden worden. Ook het eenmalige gebruik 
van wegwerpflesjes kan substantieel verminderd 
worden. In het beste geval worden de wegwerpflesjes 
gerecycled en in het slechtste geval belanden ze er-
gens in het milieu. Er zijn inmiddels prima alternatie-
ven voor de wegwerpbekers en -flesjes in de handel, 
die vele malen achtereen gebruikt kunnen worden.

Om afval zo veel mogelijk te kunnen hergebruiken, 
is het belangrijk dat de soorten gescheiden worden. 
Daar kunnen we allemaal ons steentje aan bijdragen. 
Er zijn inmiddels overal papier-, glas- en plasticbak-
ken in het straatbeeld verschenen en op andere plek-
ken zijn nog meer mogelijkheden voor afvalschei-
ding, zoals verzamelpunten voor textiel en batterijen. 
Maar al is er minder sprake van verspilling van waar-
devolle grondstoffen, het recycleproces kost nog 
steeds veel energie. Nog beter is het om ernaar te 
streven je hoeveelheid afval verder te verminderen, 
bijvoorbeeld door producten met zo weinig mogelijk 
of geen verpakkingsmateriaal te kopen.

En als je dan toch afval produceert, is het misschien 
leuk om eens te kijken of je hier iets creatiefs mee 
kunt doen. Op internet zijn legio voorbeelden van 
verrassende creaties te vinden. Van wegwerplepeltjes 
kun je een prachtige, trendy lampenkap maken en 
van plastic tasjes kun je een stevige, originele strand-
tas breien of haken, om maar iets te noemen. 

Tevreden met tweedehandsje
Ben je niet zo creatief, maar vind je het vanwege het 
milieu of om een andere reden zonde om spullen 
waarop je bent uitgekeken of die je niet meer nodig 
hebt, weg te gooien, dan zijn daar natuurlijk ook 
nog altijd de kringloopwinkels. Anderen zijn mis-
schien net naar datgene op zoek, waarvan jij via de 
kringloopwinkel afstand hebt gedaan. Zelf vind je 
er misschien weer een ander aantrekkelijk, tweede-
hands voorwerp voor een klein prijsje. Hetzelfde kan 
gelden voor kleding, die er nog goed uitziet. Vintage 
is helemaal in!

Circulaire economie: ook goed voor de saamhorig-
heid in de buurt
Op steeds meer plaatsen zie je kleine kastjes ver-
schijnen, in tuinen of aan gevels. Deze zijn dan ge-
vuld met boeken, die zijn uitgelezen. Als je interesse 
hebt voor een boek, kun je het eruit pakken. Wil je 
zelf van een boek af, dan kun je het er voor iemand 
anders in zetten. Zo besparen we op papier en dus 
op bomen. Ook auto's of andere producten worden 
steeds meer gedeeld. Dit zorgt er niet alleen voor 
dat er bespaard kan worden op kostbare grondstof-
fen, maar zo krijgen we op natuurlijke wijze ook 
weer meer contact met onze buurtgenoten.
Want hoe dan ook: het varkentje dat 'verduurza-
ming' heet, zullen we in de komende decennia toch 
met vereende krachten moeten wassen 

   HERGEBRUIK, 
          hoe leuk kan 
        het zijn

Er zijn veel verschillende kanten aan het begrip 
‘duurzaamheid’. Dat geldt ook voor verduurzaming 
in en om ons huis. Bij de aankleding en inrichting 
van ons huis kunnen we erop letten dat de pro-
ducten die we gebruiken van eerlijke, natuurlijke 
materialen zijn gemaakt en geen belasting vormen 
voor het milieu. Ze dienen op een maatschappelijk 
verantwoorde wijze en op een veilige manier voor 
mens en milieu geproduceerd te zijn. Denk daarbij 
bijvoorbeeld aan textiel dat zonder 
agressieve chemicaliën en op mili-
euvriendelijke wijze geproduceerd 
moet zijn, door volwassen arbeids-
krachten die respectvol behandeld 
en beloond worden.

Energie en kosten besparen
Om energie te besparen en te kunnen voldoen aan 
de milieu-eisen van onze regering en Europa, zijn 
de corporaties druk bezig met hun duurzaamheids-
beleid. Maar ook individueel kunnen we met kleine 
maatregelen al veel winst boeken. Zo kunnen we 
bijvoorbeeld de thermostaat van de verwarming 
iets lager zetten en zo nodig een warme trui aan-
trekken. Als het ergens in huis tocht en er daardoor 
onnodig warmteverlies ontstaat, kunnen tocht-
strips dit euvel verhelpen. We kunnen de lampen in 
huis voorzien van ledverlichting en wat korter dou-
chen. En we kunnen zoveel mogelijk allerlei spullen 
en materialen gaan hergebruiken of een tweede le-
ven geven via container of Kringloopwinkels.  

De waarde van een groene omgeving
Mocht je in het bezit zijn van een tuin, dan biedt dat 
weer andere mogelijkheden. Veel beplanting en wei-
nig verharding in tuinen vergroot de mogelijkheden 
van waterberging, die met de overvloedige regenval 
van de laatste jaren als gevolg van de klimaatveran-
dering noodzakelijk is gebleken. Bomen in de tuin 
filteren fijnstof uit de lucht, leveren zuurstof en wer-
ken daarnaast als een natuurlijke thermostaat. Hun 

bladerdek houdt ‘s zomers de hitte 
van de zon tegen, terwijl 's winters 
de zonnestralen tussen de kale tak-
ken door het huis kunnen bereiken 
om dit te verwarmen. 
 

Het laten aanleggen van sedumdaken is ook een 
goede manier om het klimaat in de woning te ver-
beteren. Sedum zijn vetplanten. Een sedumdak kan 
veel regenwater opnemen, werkt in de zomer ver-
koelend op het huis en in de winter warmte-isole-
rend. Sedum of ander groen op het dak heeft daar-
naast een fleurige uitstraling op de buurt. Mocht dit 
je wat lijken, neem dan contact op met Rochdale 
over de mogelijkheden in je complex, want niet elke 
dakconstructie is geschikt om het extra gewicht van 
een sedum- of ander groendak te kunnen dragen. 
Bovendien zijn er behoorlijke kosten verbonden 
aan de aanleg en het regelmatige onderhoud ervan.

DENK GROEN

           We worden tegenwoordig om de oren geslagen met het begrip ‘duur-

zaamheid’. Het gevaar ligt op de loer dat we daardoor gaan denken: “Het zal allemaal wel. Het zal 

mijn tijd wel duren en ik heb geen zin om comfort te moeten inleveren of zelfs spartaans te moeten 

gaan leven.” Maar behalve noodzakelijk voor onze planeet kan verduurzaming ook inspirerend zijn 

en de creativiteit prikkelen. En met het inleveren van ons comfort valt het reuze mee ...

Het milieu sparen 
zonder comfort te 
verliezen 

DUURZAAMHEID in en om het huis,     

wat te DOEN
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En dit is inmiddels uitgebreid tot...?
Ons tuinhuis heeft nu drie grote panelen van 120 x 
180 cm. Ieder paneel heeft 1 afzonderlijke accu zodat 
ik altijd ‘ reserve stroom’  heb. Houdt mijn ijskast er-
mee op? Geen nood, ik schakel gewoon om naar een 
andere accu. Het is een kwestie van 1x investeren, 
daarna haal je het er ruimschoots uit.

Nederland wil dat in 2050 alle woningen energie-
neutraal zijn. Is dit mogelijk volgens u en hoe?
Dat denk ik wel. Het enige wat wellicht nog het 
meeste zand in de ogen strooit is de verwarming. 
De verwarming slurpt de meeste energie. Nou ja, 
eigenlijk alles wat je verwamt. Hier zal dus nog 
wel het één en ander voor moeten gebeuren. Als je 
kijkt naar een koffiezetapparaat, dan verbruikt dat 
ongeveer 1500 watt en een strijkbout zelfs 1800 
tot 2000 watt. Het kost dus enorm veel energie! 
Gelukkig is er pas een wet aan-
genomen waarbij stofzuiger-
fabrikanten geen nieuwe mo-
dellen meer mogen verkopen 
met een vermogen van 900W 
of meer in Europese lidstaten. 
"Stofzuigers met een lager ver-
mogen kunnen effectiever zijn 
in het reinigen van vloeren en 
tegelijkertijd jaarlijks in de EU 
maar liefst 20TWh aan energie besparen - dit staat 
gelijk aan de elektriciteitsconsumptie van alle 
huishoudens in België”, aldus de Europese Com-
missie. 

Wat vind u dat de overheid kan doen om mensen te 
stimuleren duurzame energie te gebruiken?
Het is van belang dat Den Haag hier nog meer  
budget voor vrij gaat maken. Er zal meer gelobbyd 
moeten worden zodat de woningbouwcorporaties 
die wel willen investeren maar te weinig geld hebben, 
een bijdrage krijgen om duurzame voorzieningen 
te 'sponsoren’. Het bewerkstelligen van duurzame  
projecten kan vaak worden versneld met hulp van 
de overheid. Tevens zal continu moeten worden 
aangetoond wat we er op winnen en voor terugkrij-
gen op langere termijn. 

Gelukkig verbetert de technologie contine zodat we 
hopelijk over een aantal jaren allemaal onze eigen 
stroom kunnen opwekken. Overdag ‘opnemen’ en  
's avonds ‘afnemen’. Dan ben je écht zelfstandig. 

Maar daar hebben we wel de steun van de overheid 
voor nodig, zowel financieel als operationeel.

Heeft u uw omgeving ‘aangestoken’ met het zelf 
opwekken van energie?
Jazeker! Ze vragen me vaak hoe en wat. Ik merk dat 
mensen er überhaupt veel meer mee bezig zijn. In 
de buurt zijn we nu ook bezig met het plaatsen van 
panelen. Het uitrollen daarvan zou echter wel ver-
sneld kunnen worden. Daarnaast gebruiken we te-
genwoordig bijna allemaal led-lampjes die net zo-
veel licht geven als ouderwetse gloeilampen maar 
wél energiezuinig zijn en met een hoog rendement. 
Wellicht iets duurder om aan te schaffen, maar dat 
verdient zichzelf dubbel en dwars terug!

Heeft u handige tips voor onze huurdersom het  
                   energiegebruik in huis te beperken? 

Ten eerste overal in het huis LED 
lampen, evenals een LED televi-
sie. Zorg dat je huis tochtvrij is. 
Ramen en deuren hoeven niet 
onnodig open te staan. Isolatie is 
een zeer belangrijk punt. Duur-
zaamheid valt en staat bij de iso-
latie van je huis. Wees je tevens 
bewust van je stroomverbruik. 
Zo is het gemiddelde energie-

verbruik per jaar in Nederland ongeveer 3.000 kWh 
elektriciteit en 1.500 m³ gas! Weet je eigenlijk wel 
wat bijvoorbeeld jouw ijskast en jouw televisie ver-
bruiken? 

Daarnaast kun je tegenwoordig ook zonnepanelen 
of stroom huren van een zonnepark. In zo'n park 
(Solar veld) staat een groot aantal zonnepanelen 
op één plek waardoor bijv. een wijk van energie 
voorzien kan worden.Tevens kun je niet alleen uit 
zon energie halen, maar ook uit wind. Koop bijv. 
'een stukje' windmolen! De stroom die het oplevert, 
wordt voor een deel verrekend met je verbruik.

Wat zijn uw toekomstplannen?
Daar kan ik kort over zijn: Niet alleen zonnepane-
len op mijn tuinhuis, maar ook op mijn woonhuis. 
Hopelijk hebben we dat over een x-aantal jaren 
allemaal!

RUDOLF DE 
KASTE 
   AAN HET WOORD

Het aandeel duurzame energie zal 

komende jaren flink moeten stijgen om 

de druk van de menselijke activiteit op de 

klimaatverandering te te verminderen. 

Steeds meer bedrijven en huishoudens 

zijn zich bewust van hun energieverbruik 

en organiseren initiatieven om zelf 

stroom te produceren. Zo ook bestuurslid 

van de Bewonersraad Ruldof de Kaste die 

40 jaar geleden al begon met het opwek-

ken van zijn eigen energie. Anno 2018 

heeft hij de beschikking over een optimaal 

betrouwbare energievoorziening. 

Rochdale stimuleert bewoners om zelf 

zoveel mogelijk energie te besparen 

door hen voor te lichten en energiebe-

sparingstips te geven. Maar wie kan ons 

beter advies geven dan iemand die zelf 

energie opwekt?  We vragen Rudolf naar 

zijn plannen voor de toekomst én of hij 

nog enkele tips voor ons heeft.

Wat is de reden dat u in eerste instantie begonnen 
bent met het opwekken van eigen energie?
Zo'n 40 jaar geleden, toen wij ons tuinhuis koch-
ten, was dat niet aangesloten op een elektriciteitsnet 
en dus moesten we op zoek naar alternatieven. Met 
twee kinderen ga je zoeken naar een alternatief wat 
zowel veilig is én tevens niet al teveel verbruikt. Na een 
jaar of 5-6 kregen we dan eindelijk zonne-energie.  
Een verademing: Het was veilig, verbruikte weinig 
en we hadden altijd licht. Moet je nagaan, we be-
gonnen met 1 zonnepaneel op ons tuinhuis en start-
ten met 12 volt!
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   Hoe gaat Rochdale de verduurzaming   

                        AANSTUREN
Het isoleren van woningen is van groot belang 
om het energieverbruik omlaag te brengen. Roch-
dale wil haar woningen verbeteren tot minimaal 
energielabel B en als het kan naar A. Maar volle-
dig isoleren is een kostbare zaak. Bovendien zijn 
isolatiematerialen vaak slecht voor het milieu en 
daarmee passen ze eigenlijk niet in een duurzaam 
en milieuvriendelijk beleid. Het is dus nog niet zo 
eenvoudig om hierin goede keuzes te maken. Om 
het energieverbruik te verlagen is het aanbrengen 
van led-verlichting in de algemene ruimten wel een 
eenvoudige maatregel. Deze zal voor de huurders 
kostenbesparend werken, omdat er minder elek-
triciteitsverbruik via servicekosten in rekening ge-
bracht hoeft te worden.

Bij nieuwbouw- en renovatieprojecten wil Rochdale 
zo veel mogelijk gebruikmaken van mogelijkheden 
om bouwmaterialen te hergebruiken en om zonne-
panelen te plaatsen. Ook wordt er waar mogelijk 
meer ruimte gegeven aan groen, zoals door het 
beplanten van daken, hetgeen een isolerende en 
luchtzuiverende werking heeft.

Maar al deze maatregelen zouden niet het gewens-
te effect hebben, als Rochdale haar huurders niet 
bij dit nieuwe beleid zou betrekken. Daarom infor-
meert Rochdale de huurders als er in hun complex 
duurzaamheidsmaatregelen worden genomen. Om 
zich bewust te worden van hun eigen rol in het ener-

gieverbruik zullen huurders voorlichting krijgen 
over wat zijzelf kunnen doen om energie én kosten 
te besparen. Het aanbrengen van energiebesparen-
de voorzieningen door Rochdale kan weliswaar een 
huurverhoging tot gevolg hebben, maar de corpo-
ratie zorgt ervoor dat deze niet hoger is dan de re-
delijkerwijs te verwachten kostenbesparing voor de 
huurder als gevolg van die nieuwe voorzieningen. 
De Bewonersraad zal Rochdale over alle te nemen 
maatregelen (gevraagd en ongevraagd) adviseren.

Als er woningeigenaren in een complex zijn, dan 
overlegt Rochdale met de betrokken VvE's om hen 
mee te krijgen in het uitvoeringsplan voor verduur-
zaming van het complex. Bewoners kunnen ook zelf 
initiatieven om energie te besparen of op te wekken 

aan Rochdale voorleggen. Rochdale zal de moge-
lijkheden tot uitvoering bekijken.

Duurzaamheidsmaatregelen houden niet alleen 
energiebesparing en -opwekking in, maar hebben 
ook als doel  om het milieu op andere manieren te 
sparen en daarmee een bijdrage te leveren aan het 
gezonder maken en behouden van onze planeet. 
Belangrijk is bewustwording bij zowel Rochdale als 
haar huurders door steeds na te gaan of je hande-
len geen schadelijke stoffen in het milieu brengt, of 
materialen die de natuur niet of slechts langzaam 
kan verwerken.

<< vervangen 
door  eigen tekst

Bewoners betrekken 
essentieel voor kans 
van slagen

De urgentie van verduurzaming is inmiddels we-
reldwijd tot politiek en overheden doorgedrongen: 
de klimaatverandering lijkt steeds sneller te gaan, 
er ontstaan aardbevingen als gevolg van gaswin-
ning en de voorraad fossiele brandstoffen raakt op 
relatief korte termijn uitgeput. Ook Rochdale heeft 
duurzaamheid hoog op de agenda geplaatst en 
ontwikkelt hiervoor beleid.

Volgens het Klimaatakkoord van Parijs uit 2015 mag 
Rochdale in 2015 alleen nog energieneutrale wo-
ningen in haar bezit hebben. Dit worden ‘Nul-op-
de-Meter’-woningen (NOM-woningen) genoemd. 

Om deze doelstelling te kunnen behalen zijn er 
ingrijpende maatregelen nodig. Woningen zouden 
minimaal evenveel energie moeten opleveren als er 
wordt verbruikt. Er zal aan de ene kant dus geïnves-
teerd moeten worden in het aanbrengen van voor-
zieningen die energie opleveren en aan de andere 
kant in het nemen van maatregelen om het ener-
gieverbruik omlaag te brengen. De realisering van 
deze doelstelling gaat met hoge kosten gepaard. 

Daarom zet Rochdale nu allereerst in op het zoveel 
mogelijk CO2-neutraal maken van haar woningen. 
Dat betekent, dat de uitstoot van de schadelijke gas-
sen die vrijkomen bij verbranding, zo laag mogelijk 
wordt. Daarbij is het noodzakelijk om ervoor te 
zorgen dat de woningen zelf alle benodigde energie 
kunnen opwekken. Er kan dan ook duurzame energie, 
zoals stadswarmte of groene stroom, worden inge-
kocht bij andere leveranciers. Als er een woning leeg 
komt te staan door verhuizing wordt de gastoevoer 
voor koken afgesloten en worden de elektrische voor-
zieningen aangepast. Zo kan de nieuwe huurder bij 
het ingaan van het huurcontract meteen overschake-
len op en wennen aan elektrisch koken. Nieuwbouw-
woningen zullen sowieso aardgasloos zijn.
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Vergaderingen
In 2017 hield het Algemeen Bestuur van de Bewonersraad 
Rochdale elf bestuursvergaderingen. Daarin werden in-
terne bestuurszaken besproken en de aan Rochdale uit te 
brengen adviezen behandeld en gefiatteerd, veelal aan de 
hand van een door een werkgroep van de Bewonersraad 
ingebracht conceptadvies. Ook werden de onderwerpen 
voorbereid die met Rochdale besproken zouden worden 
in de Overlegvergaderingen, zodat het Algemeen Bestuur 
met goede vragen en argumenten het gesprek met Roch-
dale kon aangaan.

Het Algemeen Bestuur overlegde met Woningstichting 
Rochdale tijdens de zogeheten Overlegvergaderingen. Dit 
gebeurde in 2017 achtmaal. Daarin kwamen onder andere 
de volgende onderwerpen aan de orde: 
-  het strategisch beleid en de portefeuillestrategie van 

Rochdale, 
-  het huurbeleid van Rochdale voor 2017, 
-  het Meerjarenplan en de Meerjarenbegroting van de 

corporatie, 
-  het duurzaamheidsbeleid, 
-  het aangaan van nieuwe schoonmaakcontracten, 
-  diverse wijzen van communicatie van Rochdale met 

haar huurders en in het verlengde daarvan de (on)wen-
selijkheid van het afschaffen van de gedrukte versie van 
het bewonersblad Thuis, 

-  de werkzaamheden van de afdeling Sociaal Beheer van 
Rochdale en de knelpunten die bewonerscommissies 
ervaren in de communicatie met medewerkers van deze 
afdeling, 

-  de werkwijze van de Geschillenadviescommissie van 
Rochdale, 

-  de verdere verbetering van de samenwerking tussen de 
Bewonersraad Rochdale en de woningstichting,

-  het opstarten van het Casusoverleg, waarin specifieke 
problemen tussen bewonerscommissies en medewer-
kers van de afdeling Sociaal Beheer met de direct be-
trokkenen besproken worden om tot structurele oplos-
singen te komen. 

Verder is door de Bewonersraad en Rochdale gezamenlijk 
bekeken hoe de Bewonersraad na beëindiging van haar 
lidmaatschap van de Huurdersvereniging Amsterdam 
haar wettelijke positie aan de overlegtafel Prestatieaf-
spraken Amsterdam opnieuw vorm kon gaan geven.

Het Dagelijks Bestuur van de Bewonersraad Rochdale ver-
gaderde éénmaal met de voltallige Raad van Commissa-
rissen van Rochdale. Lopende het jaar was er intensiever 
contact met de beide huurderscommissarissen in de Raad 
van Commissarissen, Fadime Örgü en Marc Zonneveld. Zij 
bezochten van tijd tot tijd ook de vergaderingen van het 
Algemeen Bestuur van de Bewonersraad Rochdale.

Er werden in 2017 drie Algemene Ledenvergaderingen 
gehouden, die toegankelijk waren voor alle bij de Bewo-
nersraad aangesloten bewonerscommissies en complex-
vertegenwoordigers. Tijdens de Algemene Ledenverga-
deringen kwamen vaste agendapunten aan de orde, zoals 
het Jaarverslag 2016 inclusief het Financieel Jaarverslag 
2016, het Activiteitenplan en de Begroting 2018 en de 
(her)benoeming van bestuursleden. Verder werd er aan-
dacht besteed aan de gang van zaken bij de afrekening 
van de servicekosten, aan de nieuw vormgegeven web-
site van de Bewonersraad Rochdale, aan het onderwerp 
'duurzaamheid' waarover medewerkers van Rochdale een 
presentatie gaven en aan het project 'huurdersactivatie' 
dat in opdracht van de werkgroep Achterban en met on-
dersteuning van Rochdale is uitgevoerd door studenten 
van de Hogeschool van Amsterdam, onder leiding van de 
Academie van de Stad en door Young Professionals. Uit 
dit project kwamen huurders van Rochdale naar voren die 
geïnteresseerd waren om deel te nemen aan een partici-
patievorm, zoals aan een bewonerscommissie of aan een 
werkgroep van de Bewonersraad Rochdale.

Door de Bewonersraad aan Rochdale uitgebrachte 
adviezen  
De Bewonersraad Rochdale geeft zowel gevraagd als on-
gevraagd advies aan Rochdale. In 2017 betrof het adviezen 
en een aanvullende zienswijze over onder meer de vol-
gende onderwerpen:
-  de huuraanpassing 2017
- het ontwerpvoorstel voor de scheiding DAEB/niet-DAEB 

naar aanleiding van het eerste oordeel van de Autori-
teit Woningcorporaties (hierover ging de aanvullende 
zienswijze)

-  de door Rochdale voorgenomen afschaffing van de ge-
drukte versie van het bewonersblad Thuis, dat bij alle 
huurders van Rochdale tot dan toe tweemaal per jaar 
aan huis werd bezorgd

-  het beleidskader van Rochdale voor maatregelen op het 
gebied van duurzaamheid

Werkgroepen van de Bewonersraad Rochdale
In 2017 waren weer veel bestuursleden van de Bewoners-
raad, leden van bewonerscommissies en individuele huur-
ders van Rochdale actief in een van de vele werkgroepen. 
Ook hebben diverse bestuursleden de functie van afge-
vaardigde namens de Bewonersraad vervuld in een van 
de stedelijke overleggen van huurdersorganisaties, onder 
meer met betrekking tot de prestatieafspraken in de ge-
meenten waar Rochdale bezit heeft, te weten het Huur-
dersoverleg Zaanstreek, het Huurdersoverleg Purmerend, 
het Huurdersplatform Diemen en het Koepeloverleg Am-
sterdam. De onderhandelingen over de prestatieafspra-
ken Landsmeer werden namens de Bewonersraad gevoerd 
door een huurder/lid BC uit die gemeente. Onderstaand 
schema geeft weer welke werkgroepen en afvaardigingen 
er in 2017 waren en wie eraan hebben deelgenomen.

De werkgroepen Algemene Huurvoorwaarden, Duur-
zaamheid, Huurbeleid 2017, Portefeuillestrategie en 
Scheiding DAEB/niet-DAEB bereidden conceptadviezen 
voor of, in het geval van de laatstgenoemde werkgroep, 
een aanvullende zienswijze. Deze werkgroepen voerden 
regelmatig overleg met de betrokken medewerkers van 
Rochdale. De conceptadviezen over het beleidskader voor 
duurzaamheid, het huurbeleid 2017 en het ontwerpvoor-
stel voor de scheiding DAEB/niet-DAEB werden in 2017 
ter goedkeuring aan het Algemeen Bestuur van de Bewo-
nersraad voorgelegd, waarna ze als advies dan wel aanvul-
lende zienswijze door de Bewonersraad Rochdale werden 
uitgebracht. De conceptadviezen van de werkgroepen Al-
gemene Huurvoorwaarden en Portefeuillestrategie wer-
den pas in 2018 afgerond.

Werkzaamheden van de Bewonersraad Rochdale in 2017

De werkgroep Achterban spande zich in om de contacten 
tussen het bestuur van de Bewonersraad en de achterban 
van huurders van Rochdale te intensiveren en bewoners-
commissies te activeren. Het project van de Academie van 
de Stad en de Young Professionals, dat door de werkgroep 
Achterban in samenwerking met Rochdale geïnitieerd 
was, heeft daarbij een belangrijke impuls gegeven.

De werkgroep Casusoverleg heeft in 2017 vanuit een eerste 
aanzet het Casusoverleg in samenwerking met Rochdale 
verder vormgegeven, zodat daadwerkelijk met de behan-
deling van de eerste casussen van start kon worden gegaan.
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De werkgroep Herijking heeft diverse documenten verder 
uitgewerkt: de functieprofielen van (vice)voorzitter, secre-
taris, penningmeester, (aspirant-)lid van het Algemeen 
Bestuur en de functiebeschrijving van de op het secreta-
riaat van de Bewonersraad werkzame bestuursondersteu-
ner. In 2017 was men nog bezig met een document om 
de bestuurlijke verhoudingen tussen Algemeen Bestuur, 
Dagelijks Bestuur, Algemene Ledenvergadering en werk-
groepen van de Bewonersraad te beschrijven. 

In de werkgroep Huurbeleid bij Nieuwbouw en Renovatie 
besprak men de problemen waar huurders tegenaan lo-
pen, wanneer zij met vernieuwing of verbetering van hun 
wooncomplex te maken krijgen. Mede door de nieuwe 
regels van het Passend Toewijzen kunnen huurders na re-
novatie in onbewoonde staat in de knel komen, omdat zij 
dan niet meer kunnen terugkeren naar hun oude woning 
of complex. Als zij met behoud van hun huurcontract na 
renovatie wel kunnen terugkeren, kan het voorkomen dat 
zij te maken krijgen met een huurverhoging die voor hen 
moeilijk betaalbaar is.

De werkgroep Inkooptraject Schoonmaakbedrijven heeft 
met de inkopers van Rochdale meegelopen om vanuit 
het gezichtspunt van huurders aan Rochdale hun mening 
kenbaar te maken over de geschiktheid van de in de eerste 
selectieronde gekozen schoonmaakbedrijven.

De werkgroep Jaarverslag 2016 heeft zich vanzelfsprekend 
beziggehouden met de inhoud en de vormgeving van het 
Jaarverslag 2016 van de Bewonersraad Rochdale.

De werkgroep Kaderafspraken Diemen-Landsmeer-Pur-
merend werd in het leven geroepen, nadat gebleken was 
dat Rochdale met deze drie gemeenten geen afspraken 
had gemaakt over het Sociaal Plan bij sloop/nieuwbouw 
en renovatie (de zogeheten ‘Kaderafspraken’). Hoewel 
Rochdale voor haar bezit in deze drie gemeenten voorlo-
pig geen plannen in die richting had, bleken deze afspra-
ken wel  verplicht te zijn. Rochdale voerde hierover onder-
handelingen met de werkgroep. Deze waren eind 2017 
nog niet geheel afgerond.

De werkgroep Onverzilverde ProPoints besprak ideeën 
voor de besteding van het geld dat Rochdale had uitge-
spaard, doordat niet alle huurders tijdig hun ProPoints 
hadden verzilverd bij de beëindiging van dit spaarsys-
teem. De werkgroep is nog bezig om uit te zoeken wat een 
wenselijke en haalbare besteding zou zijn.

De werkgroep Participatie heeft samen met Rochdale ge-
werkt aan het opstellen van een duidelijke leidraad voor 
de jaarlijkse onderhoudscyclus. Daardoor weten mede-
werkers van de afdeling Sociaal Beheer en bewonerscom-
missies precies wat ze procesmatig van elkaar kunnen 
verwachten op het gebied van planmatig onderhoud in de 
complexen. De leidraad is gaandeweg 2017 vormgegeven 
in de folder 'Bewonerscommissies en Onderhoud, Partici-
patie en Onderhoud: hoe, wat en waarom'.

De werkgroep Servicekosten besprak onder meer knel-
punten in de afrekening van de servicekosten. Meer dan 
eens merkten bewonerscommissies op dat deze afreke-
ningen niet klopten. Met Rochdale werd overleg gepleegd 
om de problemen op te lossen.

De taak van de werkgroep Vervanging Open Verbran-
dingstoestellen beperkte zich in 2017 nog slechts tot het 
monitoren van de afspraken die met Rochdale over de ver-
vanging van de open verbrandingstoestellen in haar huur-
woningen waren gemaakt. De Bewonersraad heeft in haar 
advies benadrukt het belangrijk te vinden dat er zo veel 
mogelijk maatwerk aan huurders zou worden geleverd. 
Een groot deel van het project is inmiddels uitgevoerd. 
Een lid van de werkgroep bood ondersteuning aan kwets-
bare huurders die enorm opzagen tegen de ingrijpende 
werkzaamheden in hun woning bij de vervanging van de 
open verbrandingstoestellen. 

 

Leden van de Bewonersraad in 2017

12302 Hilversumstraat
12304 Markengouw/Den Helderstraat/Waalenburgsingel (Bewonerscommissie gebruikt als naam ‘Markengouw’)
12315 Slufter
12401 Bezaanjachtplein (Bewonerscommissie gebruikt als naam ‘De Bezaan’)
12402 Lucien Gaudinstraat (Bewonerscommissie gebruikt als naam ‘De Slinger’)
12403 Lina Radkepad/Jim Thorpepad
12406 Bezaanjachtplein (Bewonerscommissie gebruikt als naam ‘Bannecentrum Rochdale’)
12501 Zeevaarthof/Westerlengte/Zeevaart
12601 Thomas Prinslaan
12800 Landsmeer
13203 Poelenburg
13209 Oost-Dorsch
13301 Galjoenstraat/Schoenerstraat
13302 Noordwachter
13303 IJdoorn
13404 De Kiel
13504 Hondemanstraat/Boere Jonkerstraat (Bewonerscommissie gebruikt als naam ‘Slachthuis’)
13900 Archangelstraat/Narvastraat/Havenstraat/Wyborgstraat (Bewonerscommissie gebruikt als naam ‘Havenbuurt’)
13903 Justpier
13904 Justpier (Bewonerscommissie gebruikt als naam ‘Saen Tropee’)
14000 Hoefblad/Hoornblad/Lepelblad
14107 Heemstee
14200 Mergelland
14204 Jan Bijhouwerstraat/Da Palestrinastraat (Bewonerscommissie gebruikt als naam ‘Palbij’)
14301 Rotanstraat
14304 Rotterdamhaven
14305 Abel Tasmanplein (Bewonerscommissie gebruikt als naam ‘Zuidland’)
21054 Nieuw Gerenstein
21058 Nieuw Geinwijk (Bewonerscommissie gebruikt als naam ‘Nos Perla’)
21063 Geldershoofd
21066 Gooioord
21068 Groeneveen
21085 Laag Koningshof
21087 Blok AB
21092  Koornhorst
21186 Karspelhof (Bewonerscommissie gebruikt als naam ‘Kas Dushi’)
21206 Mijehof/Mijndenhof
21216 Vianenstraat/Vleutenstraat/Voorthuizenstraat/Vreelandplein
21218 Gein 4
21248 WIBO-woningen Eben Haëzer
22101 Gerardt Burghoutweg/Paulus Emtinckweg (Bewonerscommissie gebruikt als naam ‘Achter de Kerken’)
22103 Harmonielaan (Bewonerscommissie gebruikt als naam ‘Huurdersvereniging Diemen’)
22119 Henry Dunantlaan (Bewonerscommissie gebruikt als naam ‘Huurdersvereniging Diemen’)
22120 Rode Kruislaan (Bewonerscommissie gebruikt als naam ‘Huurdersvereniging Diemen’)
22121  Albert Loethoelistraat (Bewonerscommissie gebruikt als naam ‘Huurdersvereniging Diemen’)
22122 Buitenlust
22144 Venserkade
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22146 Fregat
22159 Jeruzalem (Bewonerscommissie gebruikt als naam ‘Frankendael bij Rochdale’)
22170 Amsteldorp
22191 Linnaeushof
22505 Steigereiland Noord (Bewonerscommissie gebruikt als naam ‘Rohstein’)
22509 Amstelvlietstraat
31004 Borgerstraat/Jacob van Lennepstraat/Tweede Kostverlorenkade
31005 Bellamystraat/Hasebroekstraat/Tweede Kostverlorenkade/Van Effenstraat 
 (Bewonerscommissie gebruikt als naam ‘BellamyNoorlander’)
31024 Van Karnebeekstraat/Dudok de Withof/Willem Mulierhof
31064 Willem Dreesplantsoen/J.G. Suurhoffstraat/Marga Klompélaan
31085 Krijn Breurstraat (Bewonerscommissie gebruikt als naam ‘Carpe Diem’)
31131 Louis Davidsstraat
31132 Lederambachtstraat
31133 Laan van Vlaanderen/Hechtelstraat
31137  Hudsonstraat/Davisstraat/Columbusplein/Columbusstraat 
 (Bewonerscommissie gebruikt als naam ‘De Ontdekking’)
31140 Orteliusstraat
31203 Hertingenstraat/Nierkerkestraat
35001 Amstel
35002 Nieuwe Uilenburgerstraat/Oudeschans (Bewonerscommissie gebruikt als naam ‘Uilenburg’)
35202 Adrichemstraat/Zaanstraat/Assendelftstraat (Bewonerscommissie gebruikt als naam ‘Prettig Wonen’)
35272 Van Limburg Stirumstraat/Van der Duijnstraat (Bewonerscommissie gebruikt als naam ‘De Koperen Knoop’)
35277 De Wittenkade
35393 De Boelelaan
35427 Duinbeek/Moermond (Bewonerscommissie gebruikt als naam ‘Moermond-Duinbeek’)
35470 David Blesstraat/Henriette Ronnerplein/Cornelis Springerstraat/Talmastraat
 (Bewonerscommissie gebruikt als naam ‘WoonAlert’)
35477 Vaartstraat/Vlietstraat
35478 Schinkelhavenkade
35479 Olympiakade/Amstelveenseweg/Sportstraat/Turnerstraat
 (Bewonerscommissie gebruikt als naam ‘Amstelveenseweg’)
36002 Melis Stokehof/Hugo Verriesthof/Henric van Veldekehof/Jacques Perkstraat
 (Bewonerscommissie gebruikt als naam ‘Burgemeester Röell’)
36015 Leeuwendalersweg (Bewonerscommissie gebruikt als naam ‘Scala’)
36102 Haspelsstraat/M.C. Addicksstraat (Bewonerscommissie gebruikt als naam ‘Burgemeester Fockstraat’)
36200 Martinus Nijhoffstraat/Van Moerkerkenstraat (Bewonerscommissie gebruikt als naam ‘De Verfdoos’)

Colofon
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