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In ons digitale tijdperk, waarin termen als ‘online zijn’ en ‘24/7 bereikbaar zijn’ je om de oren vliegen, is het 
noodzakelijk continu te kunnen meeveranderen, om zo nieuwe uitdagingen het hoofd te bieden en kansen 
te creëren. Wij kijken terug op het jaar 2018 als het jaar van de verandering. Zo heeft de Algemene Verorde-
ning Gegevensbescherming (de AVG) zijn intrede gedaan om onze persoonlijke privacy te beschermen, juist 
in verband met de voortgaande digitalisering. Ook de bewonersraad heeft hiervoor de vereiste maatregelen 
genomen. Verder is de werkgroep Achterban hard aan de slag gegaan zodat het bestuur haar achterban beter 
kan benaderen en informeren. Het dagelijks bestuur is omgevormd tot een managementteam met het doel 
verbeteringen binnen het bestuur door te voeren. Tevens zijn de reeds bestaande werkgroepen onder de loep 
genomen en is er gekeken hoe deze efficiënter kunnen gaan werken. Ook is er nagedacht hoe er meer leden van 
de vereniging geactiveerd kunnen worden om zich in te zetten voor de belangen van alle Rochdale-huurders.

De tijd van verandering is erop gericht het leven een stukje eenvoudiger te maken. Zo is de BWR bezig met de 
bouw van een vernieuwde website, een platform waarop onze leden 24/7, 365 dagen per jaar informatie kunnen 
opzoeken, vragen kunnen stellen en alles kunnen lezen over hun woonomgeving. Zo raken allen beter geïnfor-
meerd en kunnen we kritischer naar onszelf en onze omgeving kijken. Het platform bevat ook een laagdrem-
pelige elektronische bibliotheek die gelijkheid zal creëren op het gebied van kennis- en informatievergaring

Ook het komende jaar zal er weer veel veranderen voor bewoners en woningzoekenden. Aan ons om u van de 
juiste informatie te voorzien.  

Het is tijd voor verandering, het is tijd voor verbetering, het is tijd voor ons!

Met vriendelijke groet,

namens het Algemeen Bestuur van
de Bewonersraad Rochdale,

Onno Elema
Voorzitter
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Het Dagelijks Bestuur bestond tot 1 mei 2018 uit Onno Elema (voorzitter), Vera van Lieshout (vicevoorzit-
ter) en Lida Koning (penningmeester). Per 1 mei 2018 legde Vera haar DB-functie neer. Na het zomerre-
ces kregen de overgebleven DB-leden Onno en Lida versterkingen ondersteuning van een Management-
team. Het Managementteam werd de rest van het jaar gevormd door Onno Elema (voorzitter), Frank 
Vreugd (secretaris per 17 oktober 2018), Lida Koning (penningmeester), Ruud Quaars (algemeen lid Ma-
nagementteam) en Leo Schrader (algemeen lid Managementteam). 

Leden van het bestuur in 2018:
Puck de Beet  Lid van het Algemeen Bestuur tot 13 juni 2018
Onno Elema   Voorzitter
Faouzi Fayki  Lid van het Algemeen Bestuur vanaf 1 december 2018
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  Lid van het Algemeen Bestuur tot 22 februari 2018
Vera van Lieshout  Vicevoorzitter tot 1 mei 2018, daarna lid van het Algemeen Bestuur
Ruud Quaars  Lid van het Algemeen Bestuur vanaf 13 juni 2018
Wilma Reinders Lid van het Algemeen Bestuur van 13 juni tot 6 november 2018
Leo Schrader  Lid van het Algemeen Bestuur vanaf 13 juni 2018
Jos van Veen   Lid van het Algemeen Bestuur
Frank Vreugd  Secretaris vanaf 17 oktober 2018, daarvoor lid van het Algemeen Bestuur

Personeel in 2018:
Het bestuur werd secretarieel en organisatorisch bijgestaan door bestuursondersteuner Veronica Verhulst.
De bestuursvergaderingen werden vanaf het zomerreces voorgezeten door onafhankelijk technisch voor-
zitter Herman Leisink.

Raad van Commissarissen:
Gedurende 2018 hadden de heren Gerard van Bortel en Marc Zonneveld namens de Bewonersraad als huur-
derscommissarissen zitting in de Raad van Commissarissen van Rochdale. 

SAMENSTELLING VAN HET BESTUUR

Digitalisering sluit dus aan bij een zich snel ontwik-
kelende samenleving waarbij veranderingen cen-
traal staan. Veranderingen met betrekking tot de 
samenleving en haar regels.

Veel organisaties aarzelen om mee te transforme-
ren. Iets wat je niet (goed) kent, is immers altijd 
spannend. Een digitale transformatie, mits goed 

doordacht en niet overhaast ingevoerd, kan eraan 
bijdragen dat een organisatie én de mensen in deze 
organisatie een grote stap voorwaarts kunnen ma-
ken. Hierbij staan de mensen en de maatschappij 
centraal. ‘Customer journey’, oftewel ‘klantreis’, is 
een belangrijk onderdeel van digitalisering. We 
hoeven minder vaak de deur uit en kunnen onze 
zaken grotendeels vanuit huis regelen. Dit heeft 
echter tot gevolg dat we steeds sneller en gemak-
kelijker zaken willen doen. Noodzaak is dus dat de 
ervaring die de klant tijdens dit proces, zijn ‘digitale 
klantreis’, opdoet, positief is.

Een nieuw platform is een noodzakelijk instrument  
om mensen op de juiste manier te bereiken en van 
de juiste informatie te voorzien. Accuraat, betrouw-
baar en snel. De BWR heeft dan ook samen met 
Rochdale haar pijlen gezet op het creëren van een 
nieuw platform waarbij u zich veilig, vertrouwd en 
bovenal begrepen voelt. Een vraagbaak waartoe 
men zich richt om antwoord te krijgen op (moeilij-
ke) vragen.

Rond oktober 2019 zullen we van start gaan met 
een demo van het nieuwe platform om deze na een 
‘trial-and-error’ fase (een testfase waarbij we de kin-
derziektes eruit halen) in 2020 opnieuw te lanceren. 
Heeft u hier vragen over? Uiteraard zijn wij te berei-
ken per e-mail: contact@bewonersraad-rochdale.nl.

24/7
alles regelen

Wanneer we vragen wat men verstaat onder het 

begrip ‘digitalisering’, kunnen er vele verschillen-

de antwoorden worden gegeven. Wikipedia zegt 

daarover:

’Digitalisering is de overgang van informatie naar 

een digitale vorm, dat wil zeggen in een vorm die ge-

bruikt kan worden door elektronische apparaten zo-

als computers. De term kan betrekking hebben op de 

gegevens zelf, op de bijbehorende procedures of op de 

samenleving in het algemeen. De term ‘digitalisering’ 

wordt ook regelmatig gebruikt om de ontwikkelin-

gen in de samenleving of Maatschappij (wereld) aan 

te duiden die te maken hebben met het toenemend 

gebruik van digitale informatie en apparaten.”

VERANDERINGEN

NIET MEER WEG TE DENKEN

INTERNET
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Interview met Brahim Bouzit

De woningen die in de jaren ‘50 zijn 

gebouwd in de Dobbebuurt en rond de 

Burgemeester Fockstraat, worden ge-

renoveerd. Deze woningen waren destijds 

ontworpen om aan de grote woningnood 

na de Tweede Wereldoorlog te voldoen. 

Er was echter gebrek aan materiaal, geld 

en goed opgeleide vakmannen, met als ge-

volg kleine sobere woningen die in plaats 

van 100 jaar ‘slechts 50 jaar’ mee zouden 

gaan. De hoogste tijd dus voor een grondi-

ge renovatie! 

Brahim Bouzit woont sinds 2013 in de 

Dobbebuurt en kent als voorzitter van de 

bewonerscommissie van de Dobbebuurt 

de omgeving als geen ander. Wij hadden 

de eer om de voorzitter een aantal vragen 

te stellen! 

Hoe bent u ’terechtgekomen’ in dit project?
Eind 2015 werden we uitgenodigd door het Wijk-
steunpunt Wonen (nu Stichting !Woon) naar aanlei-
ding van meerdere klachten uit de buurt omtrent de 
woningen. Dan heb ik het met name over ramen die 
niet meer goed functioneerden en schimmel in huis.

Wat is uw taak in de bewonerscommissie?
Samen met een grote groep buurtbewoners brach-
ten wij een bezoek aan het kantoor van Rochdale 
aan het Bos en Lommerplein en uitten wij onze zor-
gen. Vanaf dat moment is er ook een bewonerscom-

missie opgericht om overleg te kunnen plegen met 
de woningcorporatie. Zo ben ik er vanzelf ingerold: 
ik werd penningmeester en mijn buurman voor-
zitter. De voorzitter leidt de vergaderingen van de 
bewonerscommissie en de algemene bewonersbij-
eenkomst en behandelt de agenda tijdens de ver-
gadering. De voorzitter is niet alleen het aanspreek-
punt voor Rochdale, maar ook voor bijvoorbeeld de 
gemeente.  

De projectcommissie bestaat uit verschillende 
bewoners. Wat zijn de taken van deze bewoners? 
Worden zij geselecteerd?
Speciaal voor grote renovatieprojecten is er de mo-
gelijkheid om een projectcommissie op te richten 
die bestaat uit complexbewoners naast de huidige 
BC. De bewoners kunnen meepraten over zaken als 
veiligheid, woningindeling, uitstraling buitenkant 

gebouw enzovoort. Zij kunnen zich daarvoor aan-
sluiten bij de projectcommissie. Er wordt niet gese-
lecteerd, het is geheel vrijblijvend.

Sinds 2008 heeft de Dobbebuurt ook het predi-
caat ‘beschermd stadsgezicht’. Kunt u daar meer 
over vertellen? Wat houdt dit precies in?
Dat houdt in dat aan de buitenkant van de woning-
complexen niks veranderd mag worden. Het zijn 
naoorlogse woningen en dat wil men intact hou-
den. Dat betekent dat Rochdale alleen alles aan de 
binnenkant mag vernieuwen, waaronder nieuwe 
kozijnen, keuken, badkamer, mechanische ventila-
tie enz.

Wat zullen de voordelen zijn van de gerenoveerde 
woningen?
Heel eenvoudig. De voordelen hiervan zijn dat je 
een energiezuinige woning ervoor terug krijgt. 

Wat is de reden dat het proces vertraagd is?
Het proces liep vertraging op omdat binnen Roch-
dale de beslissing om daadwerkelijk iets te onder-
nemen, telkens werd vooruitgeschoven. Het kost 
natuurlijk ook heel veel geld om de Dobbebuurt te 
renoveren. Het zou goedkoper zijn geweest om te 
slopen en opnieuw op te bouwen, maar helaas is dit 
dus niet mogelijk vanwege het ‘beschermd stads-
gezicht’. Door alle research liep het project al snel 
enige vertraging op. Maar we lopen nu op schema 
en mensen hebben hun SV-urgentie al binnen om 
binnen Amsterdam op zoek te gaan naar een ande-
re woning.

DE DOBBEBUURT WORDT 
GERENOVEERD

LEEFBAARHEID

NIET ALLEEN
 

AANDACHT VO
OR

STENEN
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Ik ben ook lid geworden van het bestuur van de bewoners-
raad omdat er zo een betere afspiegeling van de huurders 
komt. Dat is belangrijk aangezien mensen met verschil-
lende culturele achtergronden ook verschillende wensen 
en behoeftes hebben. We leven in een tijd van snelle ver-
anderingen en weinig tijd voor anderen. De naoorlogse 
woningen, die in een tijd zijn gebouwd waarin standaardi-
satie belangrijk was en de wensen van de gewone mensen 
op de tweede plaats kwamen, zijn niet gericht op de ander 
ontmoeten. De woningmarkt speelt nog onvoldoende in 
op de verschillende behoeftes van huurders, zoals men-
sen met een andere culturele achtergrond, gezinnen en 
ouderen. Zij hebben behoefte aan ruime woningen voor 
gezinnen, met gezamenlijke ontmoetingsplekken, zoals 
een moestuin om samen in te werken, een plein met hore-
ca, speelplaatsen en clusterwoonvormen waar meerdere 
generaties kunnen samenwonen. 

Door het faciliteren van kangoeroewoningen, waarin men 
voor elkaar zorgt, kun je mensen uit verschillende gene-
raties samenbrengen, kosten besparen, eenzaamheid be-
strijden en tegelijkertijd zorgen voor meer sociale cohesie. 
Bekijken wat nodig is, is maatwerk. Differentiatie is het 
toverwoord. Want goede participatie is dat je samen met 
de mensen die er gaan wonen, leven en werken, goede 
plannen maakt. Een groep die daarbij te weinig aandacht 
krijgt, zijn de groeiende gezinnen die kinderen krijgen. 
Dat kan en moet anders. Een goed voorbeeld zien we al in 
de Bijlmer die uit het slop is gehaald, en waar nu gezinnen 
wel de ruimte hebben. 

Langzamerhand wordt de draad nu ook eindelijk in onze 
buurt weer opgepakt en wordt er samen met bewoners 
geprobeerd om er iets van te maken. Wat heel lastig is in 
een gebied met een lage betrokkenheid en participatie 

 van de bewoners, veelal grote gezinnen, die eigenlijk con-
tinu bezig zijn om het hoofd boven water te houden en 
daar gewoonweg de tijd en energie niet meer voor heb-
ben na de hele dag gewerkt te hebben. Daarom heb ik 
gevraagd om huurkoopconstructies te introduceren waar-
mee huurders geleidelijk aan zonder schuld hun aandeel 
kunnen opbouwen in het huis waarin zij wonen. Op deze 
manier kunnen ook Amsterdammers met een kleine por-
temonnee op sociale, risicovrije en geleidelijke wijze eigen 
woningbezit opbouwen. 

Het is van wezenlijk belang dat je bewoners en dan voor-
al jonge bewoners aantrekt en ze als aandeelhouders 
betrekt in het proces van vernieuwing. Als dat daadwer-
kelijk gebeurt, heb ik goede hoop dat we het tij kunnen 
keren en onze wijken en buurten in de toekomst samen 
met de mensen binnen Rochdale mooier en sterker kun-
nen maken.

Ik ben geboren en getogen in de Indische buurt en 
woon nu al bijna 15 jaar in de Van Deysselbuurt in 
Slotermeer-Geuzenveld. Een buitenwijk van Amster-
dam waar ooit sprake zou zijn van een grondige aan-
pak van de woningen, maar waar sinds de crisis bin-
nen de corporaties en dus ook binnen de organisatie 
van Rochdale, de herontwikkeling was stilgevallen. 
Het uitblijven van vernieuwing en kansen op ver-
betering heeft tot flink wat teleurstelling en cynis-
me bij bewoners geleid. Met als gevolg een verdere 
achteruitgang van de woningkwaliteit, verloedering, 
verwaarlozing van woningen en de openbare ruim-
te. In de vele jaren dat ik er nu woon, is het er zien-
derogen achteruitgegaan en heb ik de ene na de 
andere autochtone Nederlander uit de buurt zien 
vertrekken. 
Nadat we te horen hebben gekregen dat de buurt 
nu echt vernieuwd zou gaan worden, heb ik gekeken 
hoe ik mijn steentje hieraan kan bijdragen. Ik ben in 
contact gekomen met Lida Koning van de bewoners-
raad die in de werkgroep Achterban zit. Sinds ik vorig 
jaar het kantoor van de bewonersraad op het brug-
gebouw ben binnengestapt, is er een wereld voor me 
opengegaan, die helaas niet altijd zo rooskleurig is. 
Het is wel beter geworden dan het in het verleden 
was, maar van dat verleden zijn wij nu nog steeds de 
wrange vruchten aan het plukken.

Ik zie nu in hoe het komt dat een hoop bewoners in 
de wijk het financieel gezien gewoon moeilijk heb-
ben en iedere maand moeite hebben om de eind-
jes aan elkaar te knopen. Het woonbeleid van onze 
regering heeft de afgelopen jaren meer problemen 
opgeleverd dan opgelost. Terwijl er juist nu ge-
vraagd wordt om grote investeringen in renovaties 
en verduurzaming, moet Rochdale een groot deel 
van ons huurgeld afdragen aan de overheid voor de 
verhuurdersheffing en andere belastingen en kan ze 
nu helaas haar kerntaken, goede woningen bouwen 
voor haar huurders, verduurzamen en huren betaal-
baar houden, niet meer betalen.  

De woonlasten zijn de afgelopen jaren zó snel geste-
gen, terwijl de lonen niet of nauwelijks stijgen, dat 
steeds meer mensen in moeten inleveren op hele 
simpele dingen die voor veel andere mensen van-
zelfsprekend zijn in onze welvarende samenleving. 
Zoals een sport of hobbyclub, een schoolreisje of  
bijles voor hun kinderen.  

Nieuw bestuurslid 

FAOUZI FAYKI

EEN BETERE 
AFSPIEGELING 
 VAN HUURDERS.
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De volkshuisvesting in Amsterdam
In Amsterdam zijn zes woningcorporaties actief die 
tezamen zo’n 65% van alle Amsterdamse huurwo-
ningen in bezit hebben. Deze zes corporaties werken 
al vele jaren samen in de Amsterdamse Federatie 
van Woningcorporaties (AFWC). Zij overleggen ge-
zamenlijk hoe zij als verhuurders de volkshuisves-
ting in zo’n wereldstad als Amsterdam het beste ge-
stalte kunnen geven.

Eén van hun wettelijke overlegpartners met wie 
daarover afspraken worden gemaakt, is de gemeen-
te. Hun andere overlegpartners zijn de zes huur-
dersorganisaties die per corporatie de huurders 
vertegenwoordigen, de ‘huurderskoepels’. Deze drie 
partijen, corporaties, gemeente en huurderskoepels, 
maken op gelijkwaardige basis de zogeheten ‘pres-
tatieafspraken Amsterdam’. Hierin wordt vastgelegd 
welke gezamenlijke doelen voor de volkshuisvesting 
er in de komende jaren worden gesteld en hoe deze 
moeten worden gerealiseerd. 

Dit heet het ‘tripartiet overleg’ en hieraan zijn alle 
gemeenten, corporaties en huurderskoepels wette-
lijk gebonden sinds de vernieuwde Woningwet 2015. 
Hierover is nog veel meer te vertellen, maar dat lukt 
niet in deze korte bijdrage in ons jaarverslag.

Wilt u hier graag meer over weten? Kijk dan eens op 
de volgende websites:  

Hoe ging het vroeger? Een stukje geschiedenis in 
een notendop
Tot 2017 hadden de koepels hun wettelijke over-
legrol gemandateerd aan de Huurdersvereniging 
Amsterdam (de HA). Van de HA waren niet alleen 
de huurderskoepels lid, maar ook allerlei andere 
huurdersverenigingen, zoals die in de verschillende 
Amsterdamse wijken. Het was een logge organisatie 
met een te grote afstand tot de achterban. Er werd 
ook maar mondjesmaat teruggekoppeld naar de le-
den en dat hebben wij als een groot gebrek ervaren. 
Ook was er sprake van belangentegenstellingen tus-
sen de verschillende leden van de HA. Er ontstonden 
spanningen die uiteindelijk leidden tot een bestuur-
scrisis die niet kon worden bezworen. 

Onze bewonersraad was de eerste koepel die besloot 
begin 2017 uit de HA te treden. Dit had als gevolg 
dat we als Bewonersraad Rochdale voortaan zelf 
de overleggen met de gemeente en de corporaties 
zouden gaan voeren. Een enorme klus die zonder 
structurele ondersteuning bijna niet te behappen 
zou zijn. We zijn immers een vrijwilligersorganisa-
tie met beperkte middelen. Na de BWR zijn ook de 
overige huurderskoepels stuk voor stuk uit de HA 
gestapt. Inmiddels is de HA in liquidatie. Tot zover 
de ‘notendop’.

DE AMSTERDAMSE 

HUURDERSKOEPELS 

HEBBEN DE 

HANDEN 

INEENGESLAGEN

EFFECTIEVEREFFIECIENTER
KRACHTIGER VERNIEUWEND

Nieuw elan bij de huurderskoepels; de toekomst
De zes Amsterdamse huurderskoepels hadden ook 
in de tijd van de HA al geregeld onderling overleg. 
Sinds begin 2018 hebben hun bestuurders die voor-
heen waren afgevaardigd in de HA, hun onderlinge 
overleg geïntensiveerd. Zij kwamen al snel tot de 
gezamenlijke wens een samenwerkingsverband 
te gaan vormen en tezamen de nieuwe ronde van 
prestatieafspraken met de AFWC en de gemeente 
in te gaan.

De corporatiebestuurders hebben dit initiatief met 
vreugde begroet. Er is in 2018 heel hard gewerkt door 
de initiatiefgroep vanuit de koepels, met als kroon op 
het werk dat op 21 februari 2019 de Stichting Feera-
tie Amsterdamse Huurderskoepels bij de notaris 
het levenslicht heeft gezien! We zijn als FAH nu de 
formele wettelijke overlegpartner van de AFWC en 
de gemeente Amsterdam. Alle zes de Amsterdamse 
huurderskoepels hebben de aansluitovereenkomst 
getekend en het eerste bestuur van de FAH bestaat 
uit twaalf leden: twee afgevaardigde en gemanda-
teerde bestuurders vanuit elke koepel. Voor de BWR 
zijn dat Frank Vreugd en Vera van Lieshout
Er moet heel wat werk worden verzet, zoals het uit-
werken van beleids- en werkplannen, het huishou-

delijk reglement, en last but not least, het verkrijgen 
van de noodzakelijke financiering voor de komende 
vier jaar! Want we zijn dan wel vrijwilligers, maar er 
rust een grote verantwoordelijkheid op ons om de 
huurdersbelangen in heel Amsterdam zo goed mo-
gelijk in allerlei regelingen en vooral in de prestatie-
afspraken tot zijn recht te laten komen. 

En niet alleen op gemeentelijk niveau is er van alles 
te doen. Juist in deze tijd van schaarste op de wo-
ningmarkt is er van alles in beweging, bij corporaties, 
gemeenten en in de landelijke politiek. Denk aan de 
recente plannen van een aantal corporaties en ge-
meenten voor een nieuwe woonruimteverdeling, die 
knagen aan de pijlers van ons bestaande huurrecht, 
en aan de plannen van de minister om nog meer in-
komenseisen te stellen voor een sociale huurwoning. 
Om zo goed mogelijk op te komen voor de huurders-
belangen heeft de FAH voldoende faciliteiten nodig 
en is professionele ondersteuning onmisbaar. 

Bij dit alles vinden wij een nauwe betrokkenheid van 
u als huurdersachterban van het allergrootste be-
lang! Wij hebben u nodig en zullen ons uiterste best 
doen om u, bijvoorbeeld via de website van de BWR, 
op de hoogte houden van alle ontwikkelingen. En 
niet alleen dat: wij gaan ook uw mening vragen over 
de onderwerpen die u als huurder aangaan. Want de 
BWR en de FAH zijn er voor u!
. 

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/woningcorporaties/afspraken-woningcorporaties-gemeenten-huurders
www.wooninfo.nl/vraagbaak/zelf-doen-en-organisaties/prestatieafspraken-woonvisie

De Federatie Amsterdamse 

Huurderskoepels is een feit! 

Voortaan samen op de bres 

voor de Amsterdamse 

corporatiehuurders

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/woningcorporaties/afspraken-woningcorporaties-gemeenten-huurders
http://www.wooninfo.nl/vraagbaak/zelf-doen-en-organisaties/prestatieafspraken-woonvisie
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Vergaderingen
In 2018 vergaderde het Algemeen Bestuur van de Bewo-
nersraad twaalfmaal over inhoudelijke zaken die de be-
langenbehartiging van de huurders betroffen. Daarbij 
hoorden ook de besprekingen van onderwerpen die tot 
een advies aan Rochdale hebben geleid, meestal nadat 
een werkgroep van de Bewonersraad zich over een ad-
viesaanvraag had gebogen en met een preadvies was 
gekomen. Daarnaast waren er nog een drietal bijzondere 
bestuursvergaderingen waarin de werkwijze van het be-
stuur onder de loep werd genomen en men stappen zette 
om tot een betere onderlinge samenwerking te komen, 
gestructureerder te gaan werken en sneller voortgang te 
boeken.

Het Algemeen Bestuur van de Bewonersraad hield in 2018 
acht Overlegvergaderingen met Rochdale. Een ervan vond 
op een andere locatie plaats, namelijk in de Dobbebuurt. 
Die Overlegvergadering werd besteed aan de aanstaan-
de renovatie van de Dobbebuurt en de dilemma’s waar 
Rochdale tegenaan loopt in de diverse uitvoeringsmoge-
lijkheden en de kosten daarvan. In de overige Overlegver-
gaderingen kwamen veel verschillende onderwerpen aan 
de orde: de koopvoorrang voor huurders, de portefeuil-
lestrategie, de werkwijze van de Doorstroommakelaar, de 
evaluatie van de Friends-contracten, de jaarplanning van 

de adviesaanvragen, de toepassing door Rochdale van de 
Amsterdamse Kaderafspraken, de huuraanpassing 2018 
en het woonlastenbeleid, de Algemene Verordening Ge-
gevensbescherming (AVG), de Verkooplijst van Rochdale, 
de servicekosten, het schoonmaakbeleid en de schoon-
maakbedrijven, duurzaamheid, de stand van zaken met 
de vervanging van de open verbrandingstoestellen, het 
bod dat Rochdale in elke gemeente heeft uitgebracht in 
het kader van de prestatieafspraken, de algemene huur-
voorwaarden, het Jaarverslag 2017 van Rochdale, het 
Manifest ‘Passend Wonen’ van 23 corporaties met ideeën 
over een andere woonruimteverdeling, de Kaderbrief van 
Rochdale, de Oordeelsbrief van de Autoriteit Woningcor-
poraties, de Ontwerpwijziging Warmtebesluit, het Meer-
jarenplan en de Meerjarenbegroting van Rochdale.

Er werden in 2018 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 Financieel Jaarverslag 2017, het Activiteitenplan en de 
Begroting 2019. Er werden in 2018 vier nieuwe bestuurs-
leden door de ALV benoemd, van wie er een alweer snel 
het bestuurslidmaatschap neerlegde. Twee bestuursleden 
werden herbenoemd. In de Algemene Ledenvergadering 
van maart werd het stuk ‘Verhoudingen AB – DB – ALV van 
de Bewonersraad Rochdale’ van de werkgroep Herijking 
besproken. Op 12 juni 2018 vond een extra Algemene Le-
denvergadering plaats in een zaal van het complex Koorn-
horst van Rochdale. In deze ALV gaf Rochdale een presen-
tatie over communitybuilding. Deze methode is toegepast 
in het complex Koornhorst en in de flats aan de Rode Krui-
slaan in Diemen. Actieve bewoners uit beide complexen 
vertelden hoe het proces van communitybuilding ter 
plaatse vorm had gekregen en welk duurzaam resultaat 
het heeft opgeleverd. In deze extra ALV werd ook de nieu-
we werkwijze van de afdeling Sociaal Beheer besproken 
bij de jaarlijkse cyclus rond de schouw en het onderhoud. 
Deze werkwijze is tot stand gekomen in samenwerking 
met de werkgroep Participatie waarin bestuursleden van 
de BWR, huurders van Rochdale en medewerkers van de 
afdeling Sociaal Beheer zitting hebben. Zij hebben geza-
menlijk de folder ‘Bewonerscommissies en Onderhoud’ 
geschreven. Deze moet bijdragen aan verbetering van de 
communicatie tussen de medewerkers Sociaal Beheer en 
de bewonerscommissies, doordat beide partijen door een 
stappenplan nu precies weten wat zij van elkaar kunnen 
verwachten in de jaarlijkse onderhoudscyclus.

WERKZAAMHEDEN 
VAN DE 

BEWONERSRAAD 
ROCHDALE IN 2018

Door de Bewonersraad aan Rochdale uitgebrachte 
adviezen  
De Bewonersraad Rochdale geeft zowel gevraagd als on-
gevraagd advies aan Rochdale. In 2018 betrof het adviezen 
over de volgende onderwerpen:
• de portefeuillestrategie 2018-2027
• de huuraanpassing 2018 en een ongevraagd advies over 

het woonlastenbeleid
• de Algemene Huurvoorwaarden 
• de Kaderafspraken bij sloop en renovatie voor com-

plexen van Rochdale in de gemeenten Diemen, Lands-
meer en Purmerend

Werkgroepen van de Bewonersraad Rochdale
In 2018 waren alle bestuursleden van de Bewonersraad, 
leden van bewonerscommissies en individuele huurders 
van Rochdale actief in een van de vele werkgroepen. Ook 
waren er die de functie van afgevaardigde namens de Be-
wonersraad vervulden in een van de stedelijke overleggen 
van huurdersorganisaties, onder meer met betrekking tot 
de prestatieafspraken in de gemeenten waar Rochdale 
bezit heeft, te weten het Huurdersoverleg Zaanstreek, het 
Huurdersoverleg Purmerend en het Huurdersplatform 
Diemen. Voor Amsterdam werd toegewerkt naar de op-
richting van de Federatie Amsterdamse Huurderskoe-
pels (FAH), die namens de aangesloten huurderskoepels 
met de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties 
(AFWC) en de Gemeente Amsterdam de onderhandelin-
gen over de prestatieafspraken moet gaan voeren. De Al-
gemene Ledenvergadering heeft in november ingestemd 
met aansluiting van de Bewonersraad Rochdale bij de 
FAH. Naar de onderhandelingen over de prestatieafspra-
ken van Landsmeer vaardigde de Bewonersraad een lid 
van een bewonerscommissies uit die gemeente af.

De werkgroep Achterban kreeg er in 2018 een aantal 
nieuwe leden bij. Deze werkgroep is zeer actief in het 
benaderen van bewonerscommissies om hen te stimule-
ren om aanwezig te zijn op de ALV’s. Ook zijn er diverse 
bewonerscommissies van Rochdale benaderd die nog 
niet waren aangesloten bij de Bewonersraad. Dit heeft 
tot nu toe geresulteerd in tien nieuwe leden.

In het Casusoverleg, waarin zowel afgevaardigden van de 
Bewonersraad als medewerkers van Rochdale zitting heb-
ben, werden weer enkele gevallen besproken waarbij be-
wonerscommissies en medewerkers van de afdeling Sociaal 
Beheer er samen niet uitkwamen. Het Casusoverleg blijkt 
van nut te zijn om toch tot goede oplossingen te komen.

In de werkgroep Communicatie hebben leden van bewo-
nerscommissies en medewerkers van de afdeling Com-
municatie van Rochdale samen besproken welke commu-
nicatiemiddelen het beste aansluiten bij de doelgroepen 
van Rochdale. Er wordt zo veel mogelijk digitaal gecom-
municeerd, maar dat werpt voor sommige huurders een 
drempel op.

De werkgroep Duurzaamheid houdt een vinger aan de 
pols waar het gaat om het duurzaamheidsbeleid van 
Rochdale, dat nog volop in ontwikkeling is. De maatschap-
pelijke ontwikkelingen rondom duurzaamheid vragen 
constant van Rochdale om bijsturing van het beleid.

De werkgroepen Huurbeleid 2018 en Portefeuillestrategie 
hebben zich beziggehouden met het voorbereiden van 
de adviezen die de Bewonersraad over deze onderwerpen 
heeft uitgebracht.

Werkgroepen 2018:
Casusoverleg BWR-Sociaal Beheer
Communicatie
Duurzaamheid
Huurbeleid/Huursombenadering 2018
Interne Heidag AB-BWR
Jaarverslag 2017
Kwartaalrapportage
Onverzilverde ProPoints
Participatie
Portefeuillestrategie
Servicekosten
Vervanging open verbrandingstoestellen

Afvaardigingen:
Geschillen Advies Commissie Rochdale
 
Afvaardigingen in de gemeenten i.v.m.  
prestatieafspraken:
Huurdersoverleg Zaanstreek (HoZ) 
Huurdersoverleg Purmerend (HoP) /en  Landsmeer
Huurdersplatform Diemen (HPD) 
Koepeloverleg/Prestatieafspraken Amsterdam
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LEDEN VAN DE BWR IN 2018
12302 Hilversumstraat
12304 Markengouw/Den Helderstraat/Waalenburgsingel (Bewonerscommissie gebruikt als naam ‘Markengouw’)
12315 Slufter
12401 Bezaanjachtplein (Bewonerscommissie gebruikt als naam ‘De Bezaan’)
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
14204 Jan Bijhouwerstraat/Da Palestrinastraat (Bewonerscommissie gebruikt als naam ‘Palbij’)
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
21070 Grubbehoeve
21085 Laag Koningshof
21087 Blok AB
21092 Koornhorst
21099 Nellestein
21186 Karspelhof (Bewonerscommissie gebruikt als naam ‘Kas Dushi’)
21188 Kouwenoord
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
22146 Fregat

De werkgroep Interne Heidag heeft een heisessie voor het 
bestuur van de Bewonersraad voorbereid, als eerst stap op 
weg naar een verbeterde werkwijze.

De werkgroep Jaarverslag 2017 heeft zich vanzelfsprekend 
beziggehouden met de totstandkoming van het Jaarver-
slag 2017 van de Bewonersraad.

In de werkgroep Kwartaalrapportages zijn de rapporten 
besproken die Rochdale ieder kwartaal uitbrengt. Zo kan 
goed gemonitord worden of Rochdale de afspraken na-
komt die met het bestuur van de Bewonersraad zijn ge-
maakt.

Over het resterende saldo van de niet-verzilverde Pro-
Points bestaat nog onduidelijkheid. De werkgroep Pro-
Points houdt hierover vinger aan de pols, maar kan pas 
met een concreet voorstel komen als door Rochdale is 
vastgesteld welk saldo nog besteed kan worden. Een deel 
van het saldo blijkt door Rochdale in de afgelopen jaren 
aan leefbaarheidsprojecten te zijn besteed.

Nadat de folder ‘Bewonerscommissies en Onderhoud’ was 
afgerond, is de werkgroep Participatie aan de slag gegaan 

met de werkwijze van bewonerscommissies en hoe een 
bewonerscommissie kan worden opgericht. Idee erachter 
is dat wanneer een bewonerscommissie weet wat er van 
hen wordt verwacht en de medewerker Sociaal Beheer van 
Rochdale van een bepaalde verwachting kan uitgaan, dit 
de samenwerking en communicatie tussen beide partijen 
verbetert.

De werkgroep Servicekosten heeft in 2018 intensief met 
Rochdale overlegd om te komen tot een nieuw systeem 
van servicekostenafrekening, waarbij er minder fouten 
worden gemaakt en het geheel voor bewonerscommis-
sies en huurders begrijpelijker wordt. Ook in 2019 zal ge-
zamenlijk nog volop aan het tot stand brengen van het 
nieuwe systeem worden gewerkt.

De werkgroep Open Verbrandingstoestellen heeft in 2018 
niet meer met Rochdale overlegd, maar is nog wel een 
paar keer in actie gekomen om huurders bij wie de open 
verbrandingstoestellen vervangen moesten worden en 
hierover erg ongerust waren, ter plaatse te ondersteunen.
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}22159 Jeruzalem (Bewonerscommissie gebruikt als naam ‘Frankendael bij Rochdale’)
22170 Amsteldorp
22191 Linnaeushof
22505 Steigereiland Noord (Bewonerscommissie gebruikt als naam ‘Rohstein’)
22509 Amstelvlietstraat
22511 Welnastraat
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
31071 Krijn Breurstraat (Bewonerscommissie gebruikt als naam ‘Parelhoenders’)
31085 Krijn Breurstraat (Bewonerscommissie gebruikt als naam ‘Carpe Diem’)
31131 Louis Davidsstraat
31132 Lederambachtstraat
31133 Laan van Vlaanderen/Hechtelstraat
31135 Hermitagelaan/Teylerplein/Van Abbestraat (Bewonerscommissie gebruikt als naam ‘Oostoever’)
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’)
35219 Fannius Scholtenstraat/Haarlemmerweg/Joan Melchior Kemperstraat (Bewonerscommissie gebruikt als 
 naam ‘Fannius Scholtenstraat’)
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’)
36203 Theodorus Dobbestraat oostzijde en omstreken (Bewonerscommissie gebruikt als naam ‘Dobbebuurt’)
36206 Theodurus Dobbestraat/Burgemeester De Vlugtlaan (Bewonerscommissie gebruikt als naam ‘DobbeHolt’)
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