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Informatie               2019     Een nieuw jaar………………… 

2019 belooft een jaar met veel veranderingen zowel in ons bestuur als in de 
huursector. 

Ons bestuurslid de heer Tom Kruis zal per 11 April 2019 aftreden als secretaris en 
penningmeester a.i. 

Het secretariaat zal voorlopig intern opgepakt worden maar het 
penningmeesterschap is nog vacant. 

 

 
Aankondiging Jaarlijkse Algemene Leden Vergadering en 

Themamiddag. 
 

Op 11 april 2019 houden wij onze Algemene Jaarvergadering van het Platform 
Amvest Huurders. In deze jaarvergadering zal het bestuur verantwoording 

afleggen voor het gevoerde beleid en uitgevoerde acties.  

 
Tijdens deze ALV zullen we afscheid nemen van onze secretaris de heer Tom 

Kruis die meer dan 12 jaar ons Platform heeft gediend. Ook kunnen we met de 
leden van gedachten wisselen over nieuw beleid en acties.  

 

In de middag houden wij onze themabijeenkomst.  
 

Het thema dit jaar is: 
 

Levensbestendig wooncomfort 
 

Levensbestendig wonen. De term wordt steeds vaker gebruikt waar het gaat over 

een woning die het mogelijk maakt om ook op je oude dag in te wonen.  
 

In een levensbestendige woning zijn voorzieningen aangebracht die het mogelijk  
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maken deze te gebruiken, ook als u in de toekomst minder goed ter been bent of 

om een andere reden de veiligheid of toegankelijkheid een belangrijkere rol gaan 
spelen.  

  
Voorbeelden van voorzieningen in levensbestendige woningen: verlaagde 

drempels, inloopdouche, slaapkamer of badkamer op begane grond of alle 

voorzieningen gelijkvloers (appartement), traplift, beugels, aangepaste keuken, 
aangepaste badkamer, betere verlichting, antislipvloer, automatische deuropener, 

brede deuren.  
 

Het Platform beijvert zich voor meer levensbestendigheid van woningen, zowel in 

nieuwbouw als in bestaande woningen: de woning moet veilig, comfortabel en 
toegankelijk zijn.  
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Kabinet neemt extra maatregelen voor beter betaalbare huurmarkt. 

 

Het kabinet werkt onder meer aan het vergroten van het aanbod van 
huurwoningen in het middensegment. In aanvulling op het ingediende 

wetsvoorstel Vereenvoudiging Markttoets, dat corporaties meer ruimte geeft om 
middenhuur te bouwen, werkt het kabinet een ‘noodknop middenhuur’ uit.  

 

Hiermee kunnen gemeenten in regio’s met excessieve huurprijzen de 
aanvangshuurprijs van een vrije sectorhuurwoning maximeren op basis van een 

percentage van de WOZ-waarde. Zodra meer bekend is zullen wij u middels onze 
Nieuwsbrief informeren.  

 
Doorgeven mutaties. 

Een adreswijziging, wijziging in uw bestuur, van e-mailadres of opheffing van een 

huurdersvereniging doorgeven aan mevrouw Els van Es: e-mailadres 
elsvanes@upcmail.nl. 
 

 

  
 


