
Afspraken / actiepuntenlijst nav gesprek Hennie van Rijn (namens Alert), Cees Stam, David Emous en 
Peter Hildering (allen Eigen Haard).  
 
D.d.: 10/5/2017 van 14.00 uur tot 15.00 uur. 
Locatie: kamer Peter Hildering kantoor Arlandaweg  
 
Aanleiding gesprek: mail d.d. 21 april 2017 08:54 uur van Hennie van Rijn aan Mieke en Bert. 
 
Afspraken cq. Actiepunten: 
 

1. Actie:  Eigen Haard (David Emous) zal voor de zomervakantie nog een presentatie rondom 
het project SAVE aan Alert geven. De vertegenwoordigers van de lokale huurdersorganisaties 
informeren hierna zelf hun achterban.  
 

2. Afspraak: Aanspreekpunt voor alle SAVE projecten voor alle lokale huurdersorganisaties is 
David Emous namens Eigen Haard. Tel 06 57 75 78 77 
 

3. Actie: Op ieder kwartaaloverleg tussen Eigen Haard en de lokale huurdersorganisatie zal 
voortaan standaard de stand van zaken rondom lopende projecten (SAVE en de reguliere 
renovatie- en groot onderhoudsprojecten) besproken worden. Dit wordt als standaard 
agendapunt door Woonservice geagendeerd. Woonservice zal hiervoor de benodigde input 
vanuit de afdeling Renovatie en Groot Onderhoud krijgen.  
 

4. Afspraak: Projectmedewerkers van Eigen Haard en de Bewoners Commissie werken 
gezamenlijk aan projecten. Operationele knelpunten dienen niet te snel opgeschaald te 
worden naar de lokale huurdersorganisaties dan wel de huurderskoepel Alert.  
 

5. Actie: Cees Stam en David Emous zullen binnen een week Hennie van Rijn het 
processchema Renovatieproces en het processchema SAVE toesturen. 
(hennie.van.rijn@kpnmail.nl)  

 
 
Opgemaakt: Peter Hildering 
D.d. 10/05/2017 
 
Aanvulling  Hennie/Ook besproken is:  
 

 Totaalplan per gemeente 

Deze vraag kwam vooral van Amstelveen. 

Daar was de indruk gewekt dat de keuze voor complexen voor de rest van 2017 

nog moest plaatsvinden. 

En dat de selectie zou gebeuren door een enquête onder bewoners van beoogde 

complexen. 

Dat is niet zo voor 2017/2018 zijn de complexen al gekozen en de 

voorbereidingen gestart. 

 

Het houden van een enquête is een idee van afd. Communicatie.  

Die wil in 2017 een enquête houden onder bewoners van complexen, die in 

2019/2020 aan de beurt zijn. 

De enquête is dan alleen om te bepalen wie het meest enthousiast zijn en 

eerst mogen. 

Het is de vraag of dat handig is. 

 

De keuze voor onderhoud/renovatie/sloop van complexen wordt voorbereid door 

een gebiedsteam waar medewerkers van verschillende afdelingen in zitten. 

Zij adviseren als team welke complexen aangepakt moeten worden en met welke 

prioriteit. 

 

 Met de nu gemaakte afspraken lijkt het niet nodig een vervolg 

afspraak te maken. 

mailto:hennie.van.rijn@kpnmail.nl

