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Cees Langen, voorzitter|secretaris

Jan van As, penningmeester

Geert van Kraaij, contactpersoon leden

Het bestuur van HBD

2



Aanvang: 10:00 uur

* Welkom met een kopje koffie of thee.

* Jaarverslag, weergegeven en toegelicht door het bestuur.

10:15 uur huurders aan het woord.

* Niet de bedoeling om een persoonlijke klacht te bespreken! 

11:00 uur een korte pauze voor koffie of thee.

11:15 uur tweede deel. 

* Plannen van het bestuur voor 2022.

* Huurverhoging, de renovaties, onderhoud en verduurzaming.

* Situatie van vluchtelingen uit Oekraïne en huisvesting.

11:45 uur Afsluiting.

* Punten van algemeen belang. 

12:00 uur Bedankt en nog een fijne dag.
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AGENDA

Deze foto van Onbekende auteur is gelicentieerd onder CC BY-NC-ND

https://www.quelledergnade.de/deutsch/agenda/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


Afmelding: 3 leden hebben zich afgemeld.

Punten die we onlangs ontvangen hebben nemen wij nu met jullie 

door:

• Plannen van Woonwaarts m.b.t. de huurverhoging

• Situatie energiekosten door oorlog Poetin in Oekraïne en 

huisvesting Oekraïners
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AGENDA



Financieel deel  

Onze visie: Een woning huren?

De verhouding van prijs en kwaliteit

in een goede betaalbare balans

BETAALBAAR EN COMFORTABEL
ons motto is 
’Huren naar Draagkracht’
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Begroting 2022

Vrijwilligersvergoeding bestuursleden €      5.400,00 

Bankkosten €         200,00 

Zaalhuur en consumpties de Bogerd €         500,00 

Woonbond brochures €         125,00 

Website beheer Beuningen IT €         500,00 

Druk en kopieerkosten €         300,00 

Microsoft Payments €         150,00 

Inschakelen deskundigen €         700,00 

Abonnementen €         200,00 

€      8.075,00 

Begroting 2022 HBD

Deze foto van Onbekende auteur is gelicentieerd onder CC BY-SA-



- In 2021 12 keer bij elkaar in de Bogerd: vergaderen en  

gesprekken voeren met huurders en overige contactpersonen.

- Beuningen IT werd onze nieuwe Webhosting.

- In april nieuwe Participatiemedewerker (Ww). 

- We hadden 6 x Lokaal Overleg (LO) met Ww.

- De Energiebus van de Woonbond september  de buurt 

Binnenhof in Deest. Het resultaat staat op de website.

KORT JAARVERSLAG OVER 2021



- Met Ww wijkschouw op de fiets door Druten-Oost, de 

Oranjebuurt, Deest en Afferden. 

- Druten-Zuid en Puiflijk, Druten-West en Druten-Noord in 2022.

- 1x contact met de RvC via TEAMS en 1x fysiek-overleg.

- Nieuwe SOK in november getekend met Ww.

- Dit jaar geen overleg met de Wethouder Wonen.

- Een paar keer met het Huurdershuis Arnhem. 

KORT JAARVERSLAG OVER 2021



- De Prestatieafspraken ruim voor 15 december klaar. 

- Via TEAMS tot stand gekomen. Het resultaat op de website.

- Adviezen o.a. over de huurverhoging en de servicekosten. 

- Renovatie van Wilgenland is gestart. 

- Pogingen om nieuwe bestuursleden te krijgen.

- Onze zusterorganisatie uit Beuningen HBB is samengewerkt om één 

HO voor Het Land te vormen.

KORT JAARVERSLAG OVER 2021



- Geert van Kraaij en huurders met hun klacht doorgegeven 

aan Jacky via het LO.

- Woonbond op 10 juni een nieuw Centraal Overleg (CO).

- Het CO bij Woonwaarts met de directie en alle HO’s. (HBB  

- HBD - HBN en HOG) is in het najaar gestart.

- Diverse Webinars bijgewoond over Huisvesting.

KORT JAARVERSLAG OVER 2021



• Bestuurs- of DB-overleg 2x per maand.  

• Lokaal-Overleg (LO) 6 keer per jaar.

• Centraal- Overleg (CO) 2 keer in Nijmegen, kantoor Ww. 

• De HO’s hebben 2x per jaar overleg met de RvT en 2x 

met de huurderscommissarissen.

Standaard vergaderingen HBD
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Met de Wethouder Wonen over de:

– buurten, wijken en dorpen. 

– het energiebeleidsplan.

– de Woonvisie.

– Prestatieafspraken met beleidsmedewerkers wonen 

Druten-Wijchen en de strateeg van Ww.

HBD met Gemeente
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• 3x Provinciale Vergaderingen van de Woonbond.

• MeervoorMekaar Druten.

• Adviesraad Sociaal Domein Druten. 

• Contact met andere HO’s.

• Abonnementen op de brochures van de Woonbond, 

FTM en De Correspondent.

• Actief blijven op de digitale snelweg. 

Overige contacten



• HBD wil een Huurdersraad van 2 huurders uit iedere Kern.

• Gaan werken met werkgroepen.

• Uitbreiding van het bestuur.

• Ledenbestand uitbreiden: een enquête onder alle huurders.

• Samen werken aan WOONGENOT.

Actuele plannen in 2022



• HBD en de media.

• Onze website bijhouden.

• Wijkschouw met geïnteresseerden.

• Huurders op afspraak (dinsdags) die er niet uitkomen met 

Woonwaarts.

• Overzicht van alle huurwoningen in de gemeente Druten.

• Prestatieafspraken 2022 evalueren.

• Van 2023 weer samen met de gemeente en Woonwaarts.

Voortgang in 2022



• Leden krijgen 4 keer de Huurwijzer, onze flyer en 

uitnodiging ALV.

• Contact met de media zoals:

‘de Maas&Waler ‘en de dorpskrantjes.

• Adverteren in Dronio Druten en De Ratel. 

• Op afspraak in de Bogerd 0623334005. 

info@huurdersdruten.nl

• → www.huurdersdruten.nl  

Activiteiten voor leden



Kerntaken - zes prestatievelden:

1)   Kwaliteit van de woningen

2) Verhuur van de woningen

3) Beleid en Beheer

4) Financiële continuïteit

5) Betaalbaarheid en Leefbaarheid

6) Wonen en zorg
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Jaarplanning 2022  HBD



• Wonen en Zorg: voor alle kernen, wijken en buurten.

• Nieuwbouwplannen: Beatrixstraat,

• ‘t Erf – Hemelrijk  – Portier  – Ballesterrein.

• Verbouw Intro-gebouw.

• Plannen in Afferden en Deest.    

• Bijzondere doelgroepen.

• Duurzaamheid, Leefbaarheid en Woongenot. 

• Woonvisie en Prestatieafspraken.

Speerpunten HBD



• Overige afspraken intern: 

• Verdeling van taken en interessegebied.

• Achterbanraadpleging.

• Digitaal panel  ->enquête.

• Woonlastenonderzoek.

• Werven van nieuwe bestuursleden.

Afspraken HBD



• Overige afspraken extern:

• Contacten met Ww

• Goede contacten met HO’s Nijmegen en Beuningen

• Idem met Huurdershuis

• Gemeente Druten

• Plaatselijke Politieke Partijen

• Woonbond

Afspraken HBD



• Een of twee nieuwe bestuursleden.

• Liefst met vijf leden uit alle Kernen.

• Nieuwe bestuursleden vullen een schriftelijke 

bereidverklaring in.  

(Statuten en Huishoudelijk Reglement)
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Een betere taakverdeling met een 
groter bestuur
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Verkiezing nieuw bestuurslid (leden) 
met ingang van 1 april 2022 

Verkiezing d.m.v. stemmen door de aanwezige leden

Aangemeld heeft zich:



Van de leden

Iemand nog punten van 
algemeen belang?
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Bedankt voor uw aandacht

En graag tot een volgende keer!


