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Het was afgesproken
Weet u het nog? December 2020: Allemaal
op de foto met de afspraken voor sociale
huur in Westland in de hand. Wethouder Van
der Stee, de corporatiedirecteuren en de
vertegenwoordigers van de huurdersorganisaties
waren helemaal tevreden met die gemaakte
afspraken. De corporaties krijgen het
voorrangsrecht wanneer er sociale woningbouw
tot stand komt, en de afspraak is dat we
minimaal 180 sociale huurwoningen per jaar
nieuw opleveren. Natuurlijk biedt de Gemeente
Westland daar dan de ruimte voor.
En dat we niet direct aan die 180 in het jaar
2021 kunnen komen, dat snapt iedereen. Grond
aanwijzen, plannen maken, de architect en de
rekenmeesters het werk laten doen- daar gaat
tijd overheen. Maar waarom zouden we niet

mikken op 360 sociale huurwoningen in 2022?
Vele malen in onze besprekingen viel de term
Q1: te agenderen in het eerste kwartaal van 2021.
Welnu: er is geen vooruitgang geboekt, geen
grond aangewezen, geen plan op de tekentafel.
Een gesprek met de ambtenaren komt niet
van de grond: “quarantaine, ziekmelding, niet
op volle sterkte, wij komen erop terug, jullie
horen snel”. Bij ter perse gaan van dit blad is
het verzoek van de VvA om een gesprek met de
wethouder nog niet gehonoreerd. Wél vernemen
we uit de pers “plan voor woontoren” en
“vergunningaanvraag voor 20 woningen”.

Zeehondjes

A Seal is eind 2015 geopend nabij Stellendam.
Het behartigt de belangen van de circa 1000
gewone en 1500 grijze zeehonden die zich
ophouden tussen pakweg Cadzand en IJmuiden.
Opvanglocatie A Seal biedt plaats aan maximaal
25 zeehonden en is na de RIVM-maatregelen
weer voor publiek geopend.

We willen écht graag verder, kom op gemeente
Westland, ook uw handtekening staat onder die
prestatieafspraken !
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We zijn allemaal wel eens aan het strand te
vinden, in de buurt van de haven van Scheveningen of op de pier van Hoek van Holland.
En het is steeds normaler om een zeehond te
spotten.
Dit gebied kent een gezonde zeehondenpopulatie. De kans word ook steeds groter om zeehonden te zien op het strand of op het havenhoofd.
Ze pakken daar hun rust, dus laat ze ook. Houd
uw eigen hond buiten bereik en de kinderen
ook! Die schattige zeehond kan lelijk bijten
wanneer we te dicht naderen.

Meer lezen in de havenkrant
https://bit.ly/3xlqz7I

Maar als wandelaars er eentje spotten en het
gevoel krijgen dat het om een dier in nood gaat,
bel dan A Seal of 144, het algemene nummer
voor dieren in nood. Dan gaat een zeehondenwachter erop af om het dier 24 uur te observeren
en eventueel naar de opvanglocatie te sturen.

Zonnepanelen
Op een aantal woningen van Arcade zijn
ze al gelegd: de zonnepanelen. Onze
verhuurder werkt hierin samen met
Wocozon. Tot voor kort was het standaard
dat een heel rijtje eengezinswoningen
moest meedoen, voordat Arcade tot
installeren overging. Met een wetswijziging
is het nu mogelijk om bij deelname van
tenminste 70% van de bewoners van die rij,
deelname af te dwingen.

Wanneer de hele rij graag panelen wil,
maar 1 buur ziet het nut niet zo, dan
zou de hele rij verstoken blijven van de
voordelen van panelen. Dit is nu recht te
zetten. Natuurlijk weten we allemaal dat
we maatregelen moeten gaan nemen,
maar graag alleen die maatregelen die
bewezen voordeel opleveren (no regret).
Kortom, besparing voor de huurder
én verduurzaming in het bezit van de
corporatie: win-win dus.
Twijfelt u over het aanbod van Arcade over
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panelen? Laat hen een berekening maken
en iedereen ziet wat de besparing voor
uw woning is. Bewoners die alleen wonen
verbruiken over het algemeen minder
elektra dan een gezin van vier personen
met veel thuiswerkers. De besparing is dan
gemiddeld in een éénpersoonshuishouden
een stuk minder, maar nog altijd gaat
iedereen, hoe klein het huishouden ook is,
er altijd wel iets op vooruit. Bij de woningen
die de afgelopen jaren zijn aangesloten op
zonnepanelen is nog niemand die er op
achteruit gaat qua totale woonlasten.

Kamerleden bekend
De nieuw gekozen Tweede Kamerleden
hebben hun taken verdeeld. Kijken we
naar het dossier ‘wonen’ dan zien we niet
alleen een aantal vertrouwde namen.
De Tweede Kamer controleert de regering
en om die klus goed te kunnen doen, hebben de verschillende leden van de Tweede
Kamer hun aandacht verdeeld over
verschillende onderwerpen. Vaak omdat er
binnen de partijen het ene Tweede Kamerlid bijvoorbeeld alles weet over zorg en een
ander weer over defensie. De Kamerleden
die ‘wonen’ behandelen, komen samen
in de commissie Binnenlandse Zaken. Zij
controleren en adviseren het ministerie
van Binnenlandse Zaken dat onder meer

Vacature

over het woonbeleid gaat. De commissie
kan je ook volgen op Twitter.
Nu de namen bekend zijn van de leden van
de commissie voor Binnenlandse Zaken,
is ook duidelijk welke Tweede Kamerleden
de komende vier jaar gaan over ‘wonen’.
Natuurlijk kan er nog veel veranderen,
bijvoorbeeld wanneer er een aparte
minister komt voor ‘wonen’ of dat tijdens
een regeringsperiode Kamerleden van portefeuille wisselen of voortijdig de Tweede
Kamer verlaten. Met dit in het achterhoofd,
deelt de Woonbond de lijst van Tweede
Kamerleden die gaan over ‘wonen’ via hun
website www.woonbond.nl.

Het is bekend dat de Vereniging voor Arcadehuurders VvA al enige tijd ‘nieuw bloed’
in het bestuur aan het werven is. We zouden de huurdersvertegenwoordiging (voor
inmiddels meer dan 10.000 verhuureenheden) stabiel willen uitbreiden en een
nieuwe voorzitter en bestuursleden
benoemen die op beleidsniveau met ons
en onze corporatie meedenken. Met name
Den Haag is nog ondervertegenwoordigd,
en ook uit de recent overgenomen Vestiatak zijn deelnemers welkom.
Reden waarom we ons tot jou richten:
wellicht dat je in je netwerk een kandidaat
treft die
• teamspeler is; gericht op samenwerking
• aandacht heeft voor strategisch/beleidsmatig niveau, maar ook voor schimmels,
lekkages en communicatieklachten
• bereid & in staat is om wekelijks
enkele uren te besteden aan het
huurdersbelang
• netwerker is
• goede spreekvaardigheid heeft, maar
minstens evengoed kan luisteren
• bekend is met de gangbare digitale
communicatiemiddelen
Bekendheid met wet- en regelgeving in de
sociale huursector is een pré. Onze hoop
is gevestigd op het regionale netwerk,
maar zou een kandidaat daarbuiten
huizen dat is dat natuurlijk bespreekbaar. Inmiddels staat de deur ook open
voor niet-huurders. We kijken uit naar je
reactie!

Statushouders
Moeten andere woningzoekenden langer
op een woning wachten door de komst van
asielzoekers met een verblijfsvergunning?
Niet als er voldoende (sociale) huurwoningen beschikbaar zijn in een gemeente.
Zijn er weinig woningen vrij? Dan kan de
gemeente zelf kiezen om asielzoekers
met een verblijfsvergunning een (sociale)
huurwoning of andere woonruimte aan te
bieden. Bijvoorbeeld in lege kantoren. Zo
wil de overheid wachtlijsten voorkomen
voor andere woningzoekenden en deze
vergunninghouders.
Een gemeente heeft meer mogelijkheden
om wachtlijsten tegen te gaan. Ze

Opgepast
kan vergunninghouders bijvoorbeeld
woonruimte aanbieden bij particuliere
verhuurders of in containerwoningen.
De sociale huurwoningen blijven dan
beschikbaar voor andere woning
zoekenden. En de wachttijd voor een
woning blijft beperkt.
Een gemeente kan ook meer vergunninghouders onderbrengen in 1 woning.
Voorwaarde is dat elke bewoner een eigen
slaapkamer heeft. Andere ruimtes kunnen
ze delen. Zoals de woonkamer, keuken en
badkamer.
bron www.Rijksoverheid.nl/onderwerpen/asielbeleid
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Een familielid of vriend vraagt via
whatsapp om financiële hulp, maar
gebruikt de telefoon van een ander. Bijvoorbeeld: mijn telefoon is gejat maar ik
moet nog snel een rekening betalen. Wil
jij alvast betalen dan krijg je het aan eind
van de week terug.
DAAROM maak eerst persoonlijk een
directe spraak- of videoverbinding en
laat je niet afschepen met een smoes.
Onthoud: niet gesproken, is niet betalen
en meldt het whatsapp verzoek altijd bij
de politie.

Warmtenet

Internet-zwendel

De beslissing is al genomen, door het rijk,
de provincie en de Gasunie: het warmtenet tussen Rotterdam en Den Haag komt er
en gaat hergebruikte warmte leveren aan
tal van huishoudens in Midden-Delfland
en Den Haag (met mogelijk een tak naar
Westland). Aanleg van een provinciaal megaproject: het ondergrondse buizenstelsel
Warmtelinq. Maar eerst moeten daarvoor
de 80 centimeter dikke buizen de grond in.
Het tracé loopt o.a. dwars door Delft.

Phishingberichten zijn soms haast niet van echt te onderscheiden, maar er zijn een
paar manieren om ze toch te herkennen: let op de afzender.

Marjon Kok, raadslid in Delft, zegt te snappen dat de aanleg van het warmtenet moet
doorgaan om het streven naar energieneutraal in 2050 waar te maken. ,,Maar de
burger mag daar niet voor opdraaien. We
willen daarom niet dat de energie uit het
warmtenet straks onder beheer komt van
één commerciële partij; er moet keuzevrijheid zijn tussen verschillende leveranciers.”
Als ander punt van zorg noemt ze de
verwachte overlast van de bovengrondse
‘tussenstations’ in het warmtenet, bijvoorbeeld vlakbij woningen waardoor de bewoners vooral ’s nachts met geluidsoverlast te
maken kunnen krijgen.
Het volledige artikel uit het AD vind u op
onze website www.vvarcadehuurders.nl
Hier is ook het eerdere artikel “leiding door
het midden LdM” opnieuw geplaatst.
Foto: Hans van
Kralingen

Bij e-mails kun je vaak naar de
afzender kijken om te zien of het een
phishingbericht is. Daar staat vaak
een gek e-mailadres op een domein
dat eigenlijk niet van de organisatie
is. Een crimineel die zich voordoet als
Marktplaats zal bijvoorbeeld e-mailen
vanaf info@ma-rkt-plaats.nl, in plaats
van het officiële Marktplaats-adres.
Maar: criminelen hebben allerlei trucs
bedacht. De kleine letter l en hoofdletter
I worden bijvoorbeeld geruild, waardoor
bijvoorbeeld ‘Google’ ineens ‘GoogIe’
wordt.
Er zijn ook nog een paar hints. De pagina’s
en mails staan bijvoorbeeld soms vol met
spelfouten en andere onzorgvuldigheden,
maar ook phishers leren om steeds beter
te schrijven. En zulke phishingmails
sturen ze vaak met duizenden
tegelijkertijd, wat betekent dat ze geen

persoonlijke aanhef hebben. Daarnaast
proberen ze je bijna altijd naar de website
van de crimineel te sturen.
Blijf voorzichtig. Bij twijfel kun je altijd
contact opnemen met de organisatie die
zich aan je presenteert, om te checken
of het bericht in de haak is. Een beetje
gedoe, maar zo voorkom je bijvoorbeeld wel dat geld van je rekening wordt
weggesluisd.
Belangrijke adressen over online fraude
en tips voor veilig internetten, zie:
www.fraudehelpdesk.nl
www.veiliginternetten.nl
www.consuwijzer.nl
www.politie.nl/themas
www.politie.nl/aangifte-of-melding-doen
Toch slachtoffer geworden?
www.Slachtofferhulp.nl

Fraude aan de deur
Op meerdere adressen in een seniorencomplex werd aangebeld met de mededeling dat er een pakje is voor de bewoner.
Wat leuk! Een verrassingspakje! Bewoner
zou alleen maar € 0,99 even moeten pinnen met zijn pasje, ter bevestiging aan
de afzender. Hiervan zijn al verschillende
voorbeelden bekend. De koerier geeft
snel een ander pasje terug, en uw pasje

verdwijnt in zijn zak. Toevallig had hij ook
meegekeken bij de pincode... het gevolg
kunt u raden.
Niet doen dus
Poging om de pincode te bemachtigen
Poging om het pasje te bemachtigen
Poging tot oplichting !

Huur opzeggen
Volgens de Arcade-regels kan huur opzeggen iedere dag. U hoeft dus niet te wachten tot
het eind van de maand. De opzegtermijn is minimaal een maand. U vult zelf bij het opzeggen van de huur de einddatum in. U krijgt een beloning als u de huur eerder opzegt.
Bonus: Hoe eerder u uw huur opzegt,
hoe meer voordeel u heeft. U ontvangt
€ 150,- als u uw huur drie maanden van
tevoren opzegt. U ontvangt € 100,- als
u uw huur twee maanden van tevoren
opzegt.
Wat gebeurt er als u de huur heeft opgezegd? Dan wordt uw woning geïnspecteerd
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en in orde gemaakt voor de nieuwe huurder. Arcade doorloopt met u samen deze
stappen:
1. Arcade doet de voorinspectie.
2. Is de nieuwe huurder bekend?
Dan kunt u afspreken welke spullen de
nieuwe huurder overneemt.
3. Arcade doet de eindinspectie.
4. U krijgt de eindafrekening.

Samenwerking
Een samenwerkingsovereenkomst. “Wie
doet wat, en op welke termijn, waar
hebben wij recht op, en waartoe zijn jullie
verplicht”. Wanneer heb je zo’n contract
nodig? We hebben intensief gewerkt
aan vernieuwen van de bestaande
samenwerkingsovereenkomst tussen
de huurdersorganisatie en Arcade: Thea
Dijkman en Mar van Duin namens de VvA
en Wessel Couzijn namens de corporatie.
Daarna is het stuk aan beide kanten langs
juristen gegaan.
Als de gewone samenwerking op basis

Inductie
van wederkerig respect, gewone beleefde
omgang en vrijuit informeren van elkaar
zou stagneren, dan komt dit stuk uit de
onderste lade.
Voorlopig gaan we er van uit dat
dat niet nodig is. In 2020 ondervond
de VvA als huurdersorganisatie een
prettige samenwerking met de Arcademedewerkers, en weliswaar gehinderd
door de aanhoudende coronamaatregelen,
loopt het in 2021 ook wel aardig.
Samenwerken, de handtekeningen staan
eronder, dus beloofd is beloofd.

Levensloopbestendigheid en koken…..
“Wat heeft dat nu met elkaar te maken”?
Heel veel! Dagelijks vergeten op zichzelf
wonende ouderen nogal eens de gaskraan uit te draaien. De gevolgen zijn
soms desastreus!
Door een overstap te maken naar inductie
doet u uzelf een plezier. De prijs van het gas
stijgt zienderogen en oude gasstel slangen
zijn een bedreiging voor de bewoner(s). De
slang aan uw gasfornuis of gaskookplaat
mag maximaal 5 jaar oud zijn. We kennen
mensen van in de 80 die nog ouderwets
willen sudderen. De bewoners die wij spraken zeggen allemaal dat ze de overstap
veel eerder hadden moeten maken.
Over koken op inductie doen veel sprookjes de ronde. Om u wat meer informatie
en inzicht in kosten te geven hebben wij
op de onze website een Feiten en Fabels
overzicht geplaatst. Veel leesplezier op
www.vvarcadehuurders.nl !

Belastingvoordeel?
Vlnr: R.Lemson, P.Huijsdens, M.van Duin, W.Couzijn en T.Dijkman. 

Foto: fotostudio Vlekke

Medehuurderschap
Wat houdt dat in? Als medehuurder heeft
u dezelfde rechten en plichten als de
hoofdhuurder. Een medehuurder is (mede)
verantwoordelijk voor de huurbetaling en
de overige verplichtingen die voortkomen
uit de huurovereenkomst. Hij of zij is ook
aansprakelijk voor de woning en mag deze
blijven huren als de hoofdhuurder verhuist
(of komt te overlijden).
Wilt u medehuurder worden? Dan stelt
Arcade de volgende voorwaarden:
• U heeft minimaal twee jaar uw hoofdverblijf in de woning.
•U
 voert minimaal twee jaar een duurzame
gemeenschappelijke huishouding met de
huurder.
•U
 heeft voldoende inkomen om de huur
ook alleen te kunnen betalen.
•E
 r is geen huurschuld op het moment van

de aanvraag van het medehuurderschap.
• Het medehuurderschap mag niet worden
aangevraagd met als doel om binnen een
termijn van 2 jaar hoofdhuurder van de
woning te worden.
Voldoet u aan de voorwaarden? Vraag
het medehuurderschap dan aan via het
formulier op de Arcade-website. Print het
formulier uit en vul het samen in met de
hoofdhuurder. Vergeet niet om allebei het
formulier te ondertekenen en de gevraagde
documenten mee te sturen. Het ingevulde
formulier met bijlagen kunt u per post of
digitaal aan Arcade versturen. Vermeld in
het toelichtingenveld dat het gaat om een
aanvraag medehuurderschap. U hoort binnen veertien dagen of men akkoord is met
uw aanvraag.
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Nu de belastingpapieren over 2020 aan
de orde zijn, maakt consulent Van der
Ende het mee dat de huurtoeslag niet
is meegegroeid wanneer bij iemand de
huur verhoogd werd in 2020. Dat is geld
laten liggen. Aangifte al ingestuurd? Gelukkig kunt u tot september 2021 een en
ander laten wijzigen. Maak de proefberekening op www.toeslagen.nl en zie of
u over 2020 minder huurtoeslag ontving
dan wat mogelijk was.
Belangrijk: hetzelfde geldt voor de
huurverlaging van 2021. Is uw huurbedrag eenmalig verlaagd, dan moet dat
zijn aangegeven bij de belastingdienst.
Arcade heeft wijzigingen in de huur voor
wel doorgegeven voor huurtoeslagontvangers die de corporatie bekend zijn,
maar het kan geen kwaad uw toeslagenbedrag te (laten) toetsen. Voorkom dat
u teveel toeslag ontving, en later moet
terugbetalen.
Contactgegevens van belastingconsulent
Van der Ende zijn via de redactie te
verkrijgen.

Wachttijd groeit
Voor een sociale huurwoning moeten
mensen in minstens negentig gemeenten
gemiddeld meer dan zeven jaar ingeschreven staan. Slechts 8 maanden wachten op
sociale huurwoning in Rijssen, 14 jaar in
Amsterdam. Dat meldt de NOS na onderzoek. In de vijf gemeenten met de langste
inschrijfduur (Landsmeer, Wormerland,
Haarlemmermeer, Diemen en Laren) is de
wachttijd opgelopen naar gemiddeld langer dan zeventien jaar. De gemeente met
de kortste inschrijfduur is Rijssen-Holten in
Overijssel. Hier is de gemiddelde wachttijd
8 maanden.
De NOS verzamelde voor het onderzoek
van 212 gemeenten, bijna 60 procent van
alle gemeenten, de inschrijfduur voor een
sociale huurwoning. Ook in steeds meer
regio’s buiten de Randstad zijn lange

Oh oh
Opladers
Steeds vaker raken we in dat gesprek verzeild: we moeten allemaal zo lang mogelijk
thuis blijven wonen. Daar horen die elektrisch aangedreven oplossingen bij. Met de
E-bike toch lekker buiten bewegen. Alleen:
hij moet opgeladen worden. En vanwege de
brandveiligheid kan dat niet in de berging,
zeker niet in een appartementencomplex.
Een dikke aanrader is dus de afneembare
accu! Houd dit in gedachten bij aanschaf
van de E-bike.
Ons andere probleem is de scootmobiel. Vaak verstrekt uit de WMO, stelt die
ons in staat om toch zelfstandig naar de
winkels te gaan en ons sociaal verkeer te
onderhouden. Maar waar laten we hem!
De gemeente kent de voorziening toe,
maar dezelfde gemeente schrijft voor, de
scootmobiel buiten ons appartementencomplex te stallen vanwege brandgevaar.

wachttijden geen uitzondering
meer. Bijvoorbeeld Apeldoorn,
met zeven jaar en negen maanden. „De vraag is hier in een paar
jaar enorm toegenomen, onder meer doordat een koopwoning voor steeds meer
mensen onbereikbaar wordt door de gestegen prijzen”, zegt Marco de Wilde, directeur van corporatie Veluwonen. „Ondertussen is de bouw van sociale huurwoningen
achtergebleven. Dat komt vooral door de
verhuurdersheffing die corporaties
sinds acht jaar moeten betalen. In
Apeldoorn bouwen we zo’n honderd woningen per jaar, dat zouden
er eigenlijk minstens drie keer zoveel
moeten zijn.” Wanneer iemand nu reageert
op een sociale huurwoning in Apeldoorn,
zijn er gemiddeld 123 concurrenten.
Bron: ANP/DFT

In verschillende complexen heeft Arcade
voorzieningen: in complex Caland staan
ze apart in de grote fietsenberging. Ook in
complex Lumiére is een aparte ruimte al bij
de bouw opgenomen.
In bestaande complexen ligt het moeilijker.
Hoe vinden we een geschikte, brandvrije
ruimte. Arcade heeft o.a. in de Ruyterhof, en
nu ook in A Capella een speciale brandvrije
stalling ingericht. Cor Verbeek van de VvA
was nauw betrokken bij realiseren van een
oplossing, in plaats van het bekende “neen,
buiten stallen die dingen”.
Aan oplossingen in andere complexen
wordt gewerkt. Ook is de optie “fireblocker”
nog onderwerp van gesprek. Dan hebben
we nog de hoes om buiten over de scootmobiel te gooien, en de groene opbergbox.
Nog heel wat discussie dus, voordat we de
juiste oplossing voor iedereen hebben.

Pinpasoplichter
De politie kwam een jonge crimineel op
het spoor, nadat de bewoner van een
huis in Den Haag contact had opgenomen. De bewoner was eerder gebeld
door een zogenaamde medewerker van
een bank, die aangaf dat zijn pinpas zou
worden opgehaald. Omdat de Hagenaar
het niet vertrouwde, schakelde hij de
politie in.
Een rechercheur is naar de woning
gegaan en heeft gewacht op de beller. De
19-jarige verdachte belde aan en stelde
zich voor als koerier. De bewoner deed
open en zei dat hij de pinpas ging halen,
maar in plaats daarvan liep de rechercheur naar de voordeur. Die kon de dief
meteen vertellen dat hij mee naar het
bureau ging.
AD, april 2021

Dat er wel íets moet gebeuren is zeker. Kijk
ook eens naar het filmpje van de veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond, scoot
mobielbrand, op youtube.

Algemene
Ledenvergadering
VvA
24 juni 2021 – 19.00 uu
r
- Naaldwijk
Reserveer uw plaats! Dig
itaal reageren op vergaderstukken
ook mogelijk, via info@vvarcadehu
urders.nl
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Wit interieur
Schitterende foto’s aangetroffen in de AD-serie Hip Huis: de “kleur” wit. Wit is nog altijd een geweldige basiskleur om in huis te
gebruiken. Wit is fris, helder en rustgevend. Wit geeft een gevoel van ruimte en sereniteit. Ook als je er kleur aan toevoegt, blijft het
totaalbeeld rustig.
Maar hoe voorkom je nu dat een wit
interieur aanvoelt als een steriele
ziekenhuiskamer? Gezelligheid en
contrast vind je in een mix van materialen.
Ronde vormen ogen zachter dan
hoekige, hout straalt van nature warmte
uit. Kleuraccenten in zwart, beige of
grijs zorgen voor extra contrast. Alleen
hoogglans is steriel, zet daar dus liever een
warme textuur tegenover.
En dan nog even over die verschillende
kleuren wit. Hou er bij het kiezen van een
wit in ieder geval rekening mee dat veel
witten een ondertoon van blauw, groen,
geel of rood hebben. Het advies is dus,
altijd een kleurstaal tegen de muur te
plakken en gedurende de dag te kijken hoe
de tint verandert. Wit is namelijk echt veel
minder kleurloos dan je denkt!
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Algemene ledenvergadering
24 juni 2021
Jaarlijks houdt de VvA volgens de statuten
een algemene ledenvergadering. Aan de
orde zijn jaarverslag, begroting, kas
controle en jaarplan. Daarnaast is er extra
aandacht voor de bestuurssamenstelling
en verkiezen van nieuwe bestuursleden.

Algemene
Ledenvergadering
Vereniging voor
Arcadehuurders
HOF VAN HEDEN
DIJKWEG 20, 2671 GB

NAALDWIJK

24 JUNI 2021
AANVANG 19.00 UUR

Onze Algemene Ledenvergadering 2021
staat gepland voor 24 juni 2021. Dat
wil zeggen, een beperkt aantal mensen
kan elkaar waarschijnlijk ontmoeten
op een locatie waar de 1,5 meter
afstand gerespecteerd kan worden.
Bij ter perse gaan van dit blad zijn de
RIVM-maatregelen van juni uiteraard
nog niet bekend, daarom maken wij dit
voorbehoud. En beslist aanmelden!

Aanmelden
Geef u tevoren op per telefoon, e-mail
of contactformulier op de website. De
vergaderstukken staan op onze website:
www.VvArcadehuurders.nl. Digitaal
reageren is natuurlijk ook mogelijk. Geen
internet? Bel even, en we sturen u de
stukken toe.

Hoogbouw

Telefoonnummers &
adressen
De Vereniging voor Arcadehuurders VvA
maakt dit blad voor Arcade-huurders.
In de huurdersvertegenwoordiging zijn
vrijwilligers actief die zich verdiepen in de
wereld van het huurwonen bij corporatie
Arcade.
Lid worden?
Ga naar www.VvArcadehuurders.nl
Het digitaal huurderspanel zoekt nog
deelnemers. Tot 4x per jaar leggen
we een vraag aan het panel voor over
huurwonen, contact met de corporatie,
duurzaamheid, leefbaarheid en meer.
Meld u aan!

Gefronste wenkbrauwen in Westland.
Hier is een plan gepresenteerd voor
hoogbouw, een woontoren van
50 meter hoog. In Waelpolder tussen
Naaldwijk en ’s Gravenzande moet
een appartementencomplex van 16
verdiepingen verschijnen. Ter vergelijking:
de watertoren in Naaldwijk is 40 meter.
Rond de woontoren is wel plaats voor
grondgebonden woningen. Met dit plan
moet het mogelijk zijn, 50% betaalbare
woningbouw te realiseren, waarvan
een deel in de sociale sector valt. Het
voorontwerpbestemmingsplan is ter
inzage gelegd bij gemeente Westland.
We zullen de lucht in moeten, om ook in
Westland aan de groeiende vraag naar
woningen voor eenpersoonshuishoudens
te kunnen voldoen.

Redactieadres

In Den Haag bouwen we natuurlijk al
langer de hoogte in. Neem eens een
kijkje op www.haagsehoogbouw.nl. Dit
projectenoverzicht toont alle plannen voor
hoogbouw in Den Haag. Alle plannen zijn
gesorteerd op hoogte in meters. Elk plan
bevindt zich in een andere fase – ze zijn
in studie of ontwikkeling. Andere plannen
zullen nooit in aanbouw gaan en blijven
plannen.

Digitaal

Mar van Duin,
van Bemmellaan 62, 2681 CX Monster
Website www.VvArcadehuurders.nl
E-mail info@VvArcadehuurders.nl
Contact Bij voorkeur per e-mail.
Thea Dijkman, De Lier,
tk-ade@kabelfoon.net
Mar van Duin, Monster, 0174-240144
Dick van der Marel, Monster
Hans van den Muijsenberg, De Lier
Ruud Weber, Den Haag
Cor Verbeek, Naaldwijk

Geen internet?
Ook in dit blad weer veel verwijzingen
naar internetpagina’s. Bent u geen
internetgebruiker? Op verzoek sturen wij
u natuurlijk een printje van het artikel toe.

Dit blad liever alleen digitaal ontvangen?
Even een mailtje naar het secretariaat en
we halen uw adres uit de bezorglijsten.
Hiervoor in de plaats ontvangt u 3x of 4x
per jaar een pdf.

Ontwerp, opmaak en druk
Drukkerij van Deventer,
’s-Gravenzande

Foto: haagsehoogbouw.nl
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