
DEZE INFORMATIE WORDT U AANGEBODEN DOOR DE 

BEWONERSCOMMISSIE 

 

Mijn Eigen Haard 
 
Huurders van Eigen Haard die een reparatieverzoek hebben kunnen via Mijn Eigen Haard direct een 
afspraak maken met een vakman van Eigen Haard.  

Met het klantportaal maakt Eigen Haard de dienstverlening voor haar huurders eenvoudiger. Zij 
kunnen nu via internet een reparatieverzoek indienen en een afspraak maken met een vakman. Mijn 

Eigen Haard wordt de komende maanden verder uitgebreid. 

Via de website www.eigenhaard.nl kan een account worden aangemaakt.  

Klik rechtsboven op  en het wijst de weg vanzelf.  

===================================================================  

Mag ik een camera ophangen bij mijn huis?  
 

In en rond woningen kunnen camera's opgehangen worden om 
eigendommen te beveiligen en bewoners te beschermen. Zowel 
organisaties, zoals woningbouwverenigingen, als particuliere bewoners 
kunnen besluiten camera’s te plaatsen. Dit is niet verboden, maar er zijn 
wel voorwaarden aan verbonden. 
 
Brengt u bij de beveiliging van uw huis eigendommen van buurtgenoten in 
beeld? Zoals het huis, de tuin, de voordeur of de garage van uw buren? Of 

brengt u delen van de openbare ruimte in beeld, zoals de stoep of de weg? Dan is de Wet 
bescherming persoonsgegevens van toepassing. 
Dit betekent dat u rekening moet houden met de persoonlijke levenssfeer van de mensen die u in 
beeld brengt. 
 
Het uitgangspunt is daarom dat uw camera de bezittingen van uw buurtgenoten en/of de openbare 
weg niet mag filmen. Daarbij filmt u namelijk mogelijk uw buurtgenoten (of andere personen). En dat 
maakt een te grote inbreuk op hun privacy. 
  

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/cameratoezicht 

===================================================================  

Overlastgevers mogen worden geweerd uit wijken Zaandam 
 
In Poelenburg en Peldersveld zorgden jongeren in 2016 voor veel overlast. Zaanstad mag nu de 
‘Rotterdamwet’ gaan toepassen. De gemeente Zaanstad mag mensen die vermoedelijk overlast gaan 
veroorzaken, verbieden te gaan wonen in de Zaandamse wijken Poelenburg en Peldersveld. Dat heeft 
minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken, D66) op 19 maart jl. besloten. De wijken kwamen in de 
herfst van 2016 in het nieuws toen een groep jongeren voor onrust zorgde. De groep - onder wie 
‘treitervlogger’ Ismail Ilgun - viel buurtbewoners en politieagenten lastig. In een maand tijd pakte de 
politie 21 jongeren op voor openlijke geweldpleging, vernieling en opruiing.  

Bron: HBO Argus www.hbo-argus.nl 


