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Bewonersraad Rochdale 
 Nieuwsbrief van Bewonersraad Rochdale                 November 2021 

Beste huurders van Rochdale en 
leden van de Bewonersraad. U 
heeft vast en zeker het één en 
ander in de wandelgangen 
vernomen over het aantreden 
van het nieuwe bestuur van de 
BWR. Langs deze weg willen wij 
u informeren over de 
activiteiten van de BWR en de 
veranderingen gedurende het 

jaar 2021. Het heeft even op zich 
laten wachten maar dat houdt 
niet in dat wij u vergeten zijn  
Met deze nieuwsbrief willen wij 

u op de hoogte brengen. Wij zijn 

momenteel helaas een klein 

bestuur, het is vallen en 

opstaan, rennen en stilstaan 

geweest voor ons. Toch hebben 

wij bergen werk verzet. 

Allereerst de samenwerking met 

Rochdale, deze is hersteld, wat 

inhoudt dat wij volop voor u met 

Rochdale aan de gang zijn om 

uw belangen waardig te 

vertegenwoordigen. Het bestuur 

heeft nauwe banden met 

Rochdale en  is nog steeds een 

waardig overlegpartner. We 

hebben in maart afscheid 

genomen van de ondersteuners 

uit het voormalige interim-

bestuur, om zo op eigen kracht 

een goed en stevig bestuur te 

realiseren. Wij hebben dus niet 

stil gezeten. 

Om u niet te verwaarlozen hebben wij een update van enkele van onze activiteiten gedurende het jaar 

in deze nieuwsbrief opgesteld. Wij begrijpen dat u heel veel vragen zult hebben. Wij hebben beslist niet 

direct alle antwoorden op uw vragen, zeker ook gezien de omvang van het huidige bestuur, maar wij 

zijn nog steeds gemotiveerd om u allen te vertegenwoordigen. Wij vragen uw geduld, medewerking en 

begrip. 
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Bewonersraad Rochdale in het bedrijfspand van Rochdale 

 

 

AGENDA 

 

• 14 december 2021 

Algemene ledenvergadering 

 

• 26 november 2021 

Samenwerkingsovereenkomst 

Rochdale 

 

Een nieuw bestuur, een nieuw beleid, tijd om te veranderen. 

Daarnaast vragen wij u ons te 
ondersteunen om de BWR op 
een positieve manier naar een 
volgend niveau te brengen. 
Een niveau waar wij, met zijn 
allen, de belangen van alle 
huurders van Rochdale kunnen 
blijven vertegenwoordigen. 
 

Wij wensen u veel plezier en 
kijken uit naar een fijne 
samenwerking. 
 

 

Bewonersraad Rochdale 

 

Bereikbaar op 020 – 362 18 20 / 0612575332 

van ma. t/m vr. van 10.00 tot 15.00 uur  

www.bewonersraadrochdale.nl 

Bos en Lommerplein 303 

Postbus 56659 

1040 AR  Amsterdam  

 
BWR Bestuursleden: 
 
Voorzitter, Patricia Reijnhout  
Secretaris, Audrey Deekman 
Algemeen lid, Marijke van Wijk  
Penningmeester, Stenley Ramdhani 

http://www.bewonersraadrochdale.nl/
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ADVIEZEN  
De Bewonersraad geeft gevraagd 
en ongevraagd advies aan 
Rochdale over beleidszaken. Het 
afgelopen jaar heeft de 
Bewonersraad meerdere 
adviezen aan Rochdale gegeven. 
Hierbij werd het bestuur 
gesteund door de Woonbond. 
 
• Huuraanpassing 11 februari 

2021 
• Koers 08 april 2021 
• Houtbouw ongevraagd advies 

5 mei 2021 
• Ouderenhuisvesting 06 juni 

2021 
• Huurbeleid midden huur 11 

oktober 2021 

 
Deze adviesaanvraag heeft 

betrekking op de jaarlijkse 

huurverhoging. Een zeer 

professionele en kritische 

werkgroep met huurders heeft 

zich gebogen over deze 

adviesaanvraag. Echter tijdens 

deze adviesaanvraag werd 

bekend dat de jaarlijkse 

huurverhoging voor sociale 

huurwoningen niet zou worden 

doorgevoerd na besluit van het 

kabinet. Echter voor de vrije 

sector is geadviseerd om deze 

huren ook te bevriezen, helaas 

heeft Rochdale dit advies naast 

zich neergelegd. De werkgroep 

huurbeleid is inmiddels alweer 

in gesprek met Rochdale over de 

huurverhoging van volgend jaar 

en wij weten zeker dat de 

werkgroep huurbeleid zeer 

kritisch zal kijken naar het 

voorstel van Rochdale voor 

volgend jaar.  

 

In april 2021 presenteerde 
Rochdale aan de Bewonersraad 
de nieuwe Koers voor. De Koers 
is het beleid wat Rochdale wil 
gaan voeren van 2021 tot en 
met 2025. In deze hebben wij 
positief kunnen adviseren om de 
volgende redenen:  
 
De ambitie om te bouwen is wat 
ons betreft zeer positief. Daarbij 
heeft Rochdale op aanraden van 
de BWR een onderzoek gestart 
naar technische innovaties en 
andere duurzame manieren van 
het bouwen van nieuwe 
woningen. Bijvoorbeeld door te 
bouwen met hout.  
 
Het creëren van diversiteit in 
buurten met mensen van 
verschillende inkomensgroepen 
is wat ons betreft positief.  
Het verhuren van 
bedrijfspanden van Rochdale 

aan instellingen om zo de 
behoefte aan voorzieningen te 
vervullen vinden wij ook een 
goed idee en essentieel om de 
mensen meer binding te geven 
met elkaar en de buurt. 
 
Echter hebben wij ook aan 
Rochdale enkele punten van 
kritiek meegegeven waaronder: 
wat de BWR betreft worden 
alleen woningen verkocht als 
daar op korte termijn nieuwe 
woningen voor terug komen.  
 
Het aanbieden van huurprijzen 
passend bij het inkomen vinden 
wij geen goed idee. Gezien het 
vele flexwerken tegenwoordig, 
fluctueert het inkomen van 
mensen behoorlijk. Zeker in de 
coronatijd, wanneer mensen 
hun baan kwijtraken of minder 
verdienen. Wij zien liever een 
huurprijs die past bij de kwaliteit 

en grootte van de woning.  
Rochdale geeft aan extra 
aandacht te willen geven aan 
'kwetsbare' groepen.  
 
Wij snappen dat bepaalde 
groepen extra aandacht 
verdienen, maar ook de 
reguliere woningzoekenden 
willen graag een huurwoning. 
Wij hebben Rochdale gevraagd 
om een goede balans te houden 
in het huisvesten van 
kwetsbaren en het huisvesten 
van reguliere huurders en 
daarbij ook te luisteren naar de 
mening van de bewoners. We 
zien nu vaak gebeuren dat 
bepaalde buurten veel belast 
worden met kwetsbare groepen, 
waardoor de gewenste 
'diversiteit' niet gewaarborgd 
wordt. Tot slot hebben wij 
aangegeven dat het ten allen 

tijden essentieel blijft om de 
mening van de bewoners te 
vragen en deze mee te nemen in 
de wensen en plannen van 
Rochdale.  

Koers 
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naam@domein.nl 

Fun

ctie 

Voo

r - 

en 

Door nieuwbouwwoningen te 
realiseren met houtbouw 
verminder je de hoeveelheid 
CO2 uitstoot. In mei heeft het 
bestuur in aanvulling op de 
koers een ongevraagd advies 
over houtbouw aan Rochdale 
gegeven. De RvB geeft aan dat 
ze graag met ons van gedachten 
wil wisselen over houtbouw. 
Rochdale zal het bestuur op 
deskundig niveau voorlichten. 

Het bestuur is aangeboden op 
werkbezoek te gaan naar 
projecten waar men al bezig is 
met houtbouw. In de 
Noordoostpolder, met name 
in Emmeloord zijn al 
rijtjeshuizen van hout 
gebouwd. Rochdale voert 
stapsgewijs al houtbouw 
projecten uit. 

en  

 
Houtbouw 

Huuraanpassing 
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Ouderenhuisvesting  
 

Rochdale heeft een 

adviesaanvraag gedaan over het 

beleidsstuk ouderenhuisvesting. 

Rochdale streeft ernaar om voor 

ouderen een goede woning te 

vinden en hen te motiveren om 

passender te gaan wonen. 

Hoewel wij als Bewonersraad 

hierachter staan, zijn wij het 

niet eens met de werkwijze. Er 

is een onderzoek gedaan naar 

de woonsituatie en de 

woonwensen van ouderen, 

waar dit beleid op is gebaseerd. 

De BWR is van mening dat dit 

onderzoek niet volledig is, 

waardoor wij een negatief 

advies hebben gegeven. Wij 

vinden dat eerst grondig 

onderzoek gedaan moet worden 

naar de woonwensen en 

behoeften van ouderen. Bij dit 

onderzoek dienen alle ouderen 

die huurder van Rochdale zijn, 

betrokken te worden. Tot dit 

grondig gedaan is volstaat het 

huidige beleid (Van groot naar 

beter).  

 
Huurbeleid middenhuur 
In oktober 2021 heeft Rochdale 

aan de BWR gevraagd advies te 

geven m.b.t. de huurverhoging 

van de woningen die vallen 

onder ‘midden huur’. Hoewel 

wij positief zijn over de 

opgestelde inkomenseisen bij 

toewijzing en de voorgestelde 

voorrangsregels, hebben wij als 

BWR toch een negatief advies 

gegeven. Dit omdat in de 

stukken staat aangegeven  dat wij 

bij een positief advies, niet gaan 

pleiten voor een vergroting in de 

toewijzingsruimte (7,5% naar 15%) 

wanneer er gesproken gaat worden 

over de prestatieafspraken. Hier 

kunnen wij niet mee akkoord gaan. 

Wij willen vrij kunnen zijn om deze 

toewijzingsruimte te gebruiken 

wanneer wij dit nodig achten en 

willen ons niet laten beperken in 

deze.    

De website is op dit moment 
nog het  zorgenkind van de 
BWR. Het bestuur is met 
ondersteuning van Rochdale 
bezig de website te updaten om 
deze van de juiste informatie te 
voorzien. Denk hierbij aan het 
plaatsen van de adviezen, 
informatie voor de bc’s etc. 
Intern is het bestuur geen ICT-
er machtig, daarom is besloten 
om voor het bijhouden van de 
website naar extern onderhoud 
te kijken.  

 
Website 

 
Penningmeesters 
Helaas heeft het bestuur 

moeten concluderen dat de 

samenwerking met de 

penningmeesters niet naar 

behoren verliep. Hoewel wij 

hard gewerkt hebben om er 

samen uit te komen, is dit niet 

gelukt en zijn de 

penningmeesters beiden op 

eigen initiatief afgetreden. 

Omdat wij in de ALV hebben 

toegezegd de financiën serieus 

te nemen en de situatie 

hieromtrent goed uit te zoeken, 

hebben wij besloten de 

financiën uit te besteden aan 

een professional. Uiteraard zal 

het bestuur strak toezicht 

houden op de financiën. Door 

het uitbesteden van de 

financiën zijn we ervan 

verzekerd dat de financiën 

goed worden opgepakt en 

verzorgd. Aan de andere kant 

geeft dit het bestuur meer 

ruimte om zich beter in te 

zetten voor de huurders.  

Federatie Amsterdamse huurderskoepel FAH 
Het bestuur heeft zoals 

afgesproken de twee 

afgevaardigden uit haar midden 

zijnde de voorzitter en de 

secretaris voorgedragen om 

vanaf oktober 2021 zitting te 

nemen in de FAH.  

 
Vergaderen op afstand  

Werkgroepen 
In september 2021 is er een 
nieuwe werkgroep gestart, 
namelijk  de werkgroep statuten. 
Deze werkgroep zal zich buigen 
over het herijken van onze 
statuten en het huishoudelijk 
reglement. Gezien de zwaarte 
van het onderwerp heeft het 

bestuur ervoor gekozen om 
deze werkgroep klein te 
houden. In deze werkgroep 
zitten twee bekwame actieve 
huurders, en twee bekwame 
bestuursleden. De werkgroep 
wordt begeleid door een 
externe adviseur, Warren van 

Hooft adviseur bij 
Vannimwegen, die ervaring 
heeft met het herijken van 
statuten. Wij wensen de 
werkgroep veel succes!  
Het bestuur wil de overige 

werkgroepen eraan herinneren 

om zoals afgesproken elk 

kwartaal schriftelijk verslag uit 

te brengen over de gang van 

zaken. Dit om de lijnen van 

communicatie open te houden 

en om op een goede manier te 

kunnen samenwerken. Wij 

horen graag van u! 
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Vorig jaar heeft de Woonbond, 
met een aantal  actieve 
huurders, een plan geschreven 
voor een nieuwe structuur in de 
huurdersparticipatie. In het 
voorjaar is het voorgestelde plan 
door zowel Rochdale, als de 
Bewonersraad besproken. Onze 
kritiek op dit voorstel was 
voornamelijk dat, door het 
creëren van een extra tussenlaag 
tussen de huurders, de 
huurderskoepel en Rochdale, 
bewoners nog verder van de 
BWR af komen te staan en dit 
willen wij voorkomen.  
 
Ondertussen is de BWR, samen 
met Rochdale, aan het 
onderzoeken waar de 
gezamenlijke behoeften vanuit 
de BWR en Rochdale liggen. Hier 
willen wij ruim de tijd voor 
nemen, daar dit een zeer 
belangrijk onderwerp is. Vanuit 
deze verkennende gesprekken 
zal er een eerste opzet gemaakt 
worden om deze t.z.t. met de 

huurders te delen. Uiteraard is 
het onze wens dat zoveel 
mogelijk huurders kunnen 
meedenken over dit plan, hier 
zullen wij u te zijner tijd voor 
uitnodigen.  
 
 

Participatie 

Vooruitlopend op de participatie heeft de BWR op uitnodiging van 
Rochdale een toer door Zaandam en met name door de wijk 
Poelenburg gemaakt.  
De BWR heeft een beter beeld gekregen  van wat er afspeelt en leeft 
onder de huurders in deze wijk en waar zij vooral naar moet kijken. 
De koers welke Rochdale in deze wijk wil varen heeft bij eenieder een 
goede indruk achtergelaten. Onder de genodigden bevonden zich het 
openbare ministerie, de gemeente, de Woonbond, stakeholders en 
bewoners etc.  

Bewonerscommissies 

BC Bewonersbelang  Amsterdam Noord, 
BC Leeuwenwerf    Amsterdam Centrum 
BC Marinierskade   Amsterdam Centrum  
BC Henricmelis   Amsterdam West  
Spark Village    Amsterdam Oost 

Deze commissies hebben allen een kennismakingsgesprek met het 
bestuur gehad. Wij heten u allen nogmaals van harte welkom en wij 
kijken er naar uit om verder met u allen samen te werken!  
In de planning voor 2022 heeft het bestuur, ‘bewoners en BC-
contactavonden’ op de planning staan. Uiteraard is het streven om 
deze fysiek uit te voeren mits de maatregelen dit toelaten. 

Wij hebben dit jaar een aantal nieuwe bewonerscommissies mogen 

verwelkomen, te weten:  

Verder is het bestuur ook gestart met het telefonisch onderhouden 

van de bewonerscommissies om:  

 te horen wat in hun complex zoal speelt; 
 wat heeft de commissie nog nodig bij evt. uitvoering van 

projecten 
 wat kan het bestuur betekenen om nader tot elkaar te 

komen; 
 waar hebben de commissies behoefte aan (denk aan een 

eventueel opfriscursus voor een specifiek onderwerp, etc). 
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Er is in mei 2021 een ALV 
georganiseerd waarbij wij u 
helaas digitaal hebben ontmoet. 
In het verlengde daarvan 
hebben wij in juni, in een 
digitale ALV met u twee nieuwe 
bestuurders gekozen, daar zijn 
wij u zeer dankbaar voor. Helaas 
zijn wij gelet op de opgelegde 
Covid maatregelen nog niet 
daar, waar wij willen zijn. Dit 
belet ons nog steeds om u in 
grote getalen fysiek te 
ontmoeten. 
 

Zoals in onze statuten bepaald 
is, wordt er tweemaal per jaar 
een ALV georganiseerd. Echter, 
gezien de Covid-19 en de 
bijbehorende maatregelen, is 
het organiseren van een fysieke 
ALV nog niet mogelijk.  
 
NB: voor alle live bijeenkomsten 
is vooralsnog een QR-code 
(coronapas) noodzakelijk!! 
 
De intentie is alle vergaderingen 
weer live te laten plaatsvinden, 
een hybride vorm wordt in de 
toekomst overwogen (dan kan 

men kiezen tussen fysiek 
aanwezig zijn of digitaal 
deelnemen).  
Mochten de maatregelen 
wederom verder aangescherpt 
worden dan zullen de 
bijeenkomsten volledig digitaal 
worden georganiseerd.  
 
Volgens de spoedwet Covid-19 is 
het alle verenigingen toegestaan 
de ALV maximaal vier maanden 
uit te stellen na de originele 
datum van de uit te roepen ALV. 
De BWR wil u attenderen dat het 
uitstellen van de ALV met het 

gebruik van deze Wet van kracht 
kan worden. Voor nu is besloten 
om deze Wet nog niet toe te 
passen en voor een volledige 
digitale vorm van de ALV te 
kiezen.  
 
Wij hebben ervoor gekozen om 

de ALV voor nu nog digitaal te 

organiseren. De volgende ALV 

vindt plaats op 14 december 

2021. De vooraankondiging is u 

al toegezonden. 

ALV 

Opzeggen vertrouwen in nieuwe 
bestuur door enkele oud BWR-
bestuursleden.  
Onlangs werd het bestuur door 
een aantal 
bewonerscommissies, welke 
deel uitmaakten van het vorig  
bestuur geconfronteerd met 
een schrijven. De 
vertegenwoordigers van deze 
commissies gaven aan het 
vertrouwen in het huidig 
bestuur op te willen zeggen.  

Het bestuur betreurt dit ten 
zeerste, en is van  mening dat 
eenieder het recht heeft om zijn 
gevoelens te uiten en mening te 
delen en heeft deze melding 
serieus genomen.  

Heeft u tijd? Wilt u meedenken en u 
inzetten voor de huurders van Rochdale? 
Dit kleine en zeer gemotiveerde team zoekt 
nieuwe leden, leden die vernieuwing en 
verdieping mee brengen en samen met ons 
de verbinding aan wil gaan, en op willen 
komen voor de belangen van de huurders 
van Rochdale.  
 

Interesse? Meld u dan aan bij het 

secretariaat via de email 

contact@bewonersraad-rochdale.nl 

o.v.v. uw naam, bc of complex 

nummer en eventueel uw  

telefoonnummer. 

Oproep nieuwe leden 

Bewonersraad Rochdale       
 
Bereikbaar op 020 – 362 18 20 / 0612575332 
van ma. t/m vr. van 10.00 tot 15.00 uur  
www.bewonersraadrochdale.nl 
Bos en Lommerplein 303 
Postbus 56659 
1040 AR  Amsterdam  
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