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2016 

Het afgelopen jaar is redelijk rustig verlopen. De bewonerscommissie heeft geen extra werkzaamheden 

hoeven te doen en dat is toch altijd plezierig. In 2016 is er op huurdersgebied wel het een en ander 

veranderd. Vanaf 1 januari 2016 worden woningen ‘passend’ toegewezen, dat wil zeggen dat huishoudens 

met een inkomen tot aan de maximuminkomensgrenzen voor de huurtoeslag (in 2016: € 22.100,-- voor 

eenpersoons huishoudens, € 30.000,--/€ 30.050,-- voor meerpersoonshuishoudens) uit de voor hen 

betaalbare woningvoorraad een woning kunnen krijgen. De huurgrens ligt voor één- en 

tweepersoonshuishoudens op € 586,68, voor drie- en meerpersoonshuishoudens € 628,76. 

Dit jaar moesten corporaties hun woningvoorraad splitsen in huizen voor de sociale huursector en voor de 

vrije sector. Dat betekent dat nu al vaststaat welke woningen in de toekomst naar de vrije sector zullen 

gaan. Dat zullen er in onze complexen heel veel zijn. Bij leegkomen van een woning is sneller bekend hoe 

hoog de huur gaat worden. Eigen Haard heeft besloten in de vrije sector geen huren boven de € 1000,-- te 

vragen. 

Veel wetenswaardigheden over huren vindt u op de website van HBO Argus de overkoepelende 

huurdersvereniging waarbij alle bewonerscommissies van Eigen Haard zijn aangesloten. www.hbo-argus.nl  

 

Voorrang bij Eigen Haard 

Wilt u verhuizen naar nieuwbouw of naar een woning in de vrije sector dan krijgt u als huurder van Eigen 

Haard voorrang, niet alleen in Amsterdam maar ook in de regiogebieden waar Eigen Haard actief is. 

Binnenkort worden 60 vrijesectorhuurwoningen in Amsterdam Nieuw West aangeboden. Doorstromers 

krijgen voorrang en korting van € 75,- op de maandelijkse huurprijs van de woning! Het inschrijven start in 

januari en vanaf april 2017 levert Eigen Haard de woningen op.  

Meer informatie op de website van Eigen Haard: www.eigenhaard.nl 

 

Voortbestaan commissie in gevaar! 

Door het overlijden van mevrouw Willy Lautenbach en het aftreden van mevrouw Cor Habits (wegens 

leeftijd, maar ze helpt nog wel mee met het inpakken van de Nieuwsbrieven) bestaat de 

bewonerscommissie nu uit drie leden. Dat vinden de huidige leden te weinig om een goede 

vertegenwoordiging van de huurders te zijn. Daarom een dringende oproep: meld u aan als kandidaat-lid en 

praat mee over de woningen en alles wat daaromheen van belang is. De bewonerscommissie wil graag 

nieuwe ideeën en misschien wel een andere kijk op hoe het nu gaat. Het kost echt niet veel tijd (vier 

avonden en twee namiddagen per jaar en dan nog wat u zelf wilt doen). Vooral huurders uit het complex 

rond de Letelierstraat en uit de hoogbouw aan de Trijn Hullemanlaan zijn van harte welkom. De drie 

huidige leden wonen allen in het complex rond de Willy Lacroixstraat en het is belangrijk dat ook de 

andere complexen vertegenwoordigd zijn. Komen er geen nieuwe leden dan is het niet uitgesloten dat de 

commissie zal worden opgeheven. Dat betekent: geen centrale overleggen meer met Eigen Haard en ook 

geen Nieuwsbrieven. Maar zover hoeft het niet te komen! 

Meer informatie en aanmelden bij het secretariaat. 

 

 

DE BEWONERSCOMMISSIE WENST U   

ALLE GOEDS IN 2017 

 


