
	 

Werkplan 2020


Ons uitgangspunt is en en blijft ons inzetten voor de huurders van Woonconcept in de gemeente 
Steenwijkerland om zo kwalitatieve en betaalbare woningen met een veilige en aantrekkelijke 
woonomgeving. Wij zien onszelf als een sterke, onafhankelijke en zelfbewuste vereniging,, welke 
in dialoog met Woonconcept, de gemeente Steenwijkerland en anderen beschouwt kan worden 
als een gelijkwaardige partner.


Ons bestuur bestaat momenteel uit 6 leden en 1 aspirant lid. 

Voorzitter: 	 	 	 Sven Veenstra

Secretaris: 	 	 	 Laura Vaartjes

Penningmeester:	 	 Harm Kruithof

Algemeen bestuurslid:	 Willem Sommer

Algemeen bestuurslid:	 Herman Bollen

Algemeen bestuurslid:	 Wim Arends

Aspirant bestuurslid:	 	 Martin Mellink


Huurdersvereniging de Veste heeft invloed op het beleid van Woonconcept, dit staat vast binnen 
de kaders van de overlegwet. Wij praten mee over het beleid van Woonconcept, en wij maken 
gebruik van het informatie, overleg, agenderings, advies en instemmingsrecht.


Alle taken worden binnen het bestuur onderverdeeld. Wanneer nodig wordt er overleg gepleegd 
met de huurdersvereniging in Meppel of Hoogeveen. Ook beschikken wij over korte lijnen met de 
Woonbond voor overleg. Ons bestuur doet ook mee aan trainings en opleidingen om onze kennis 
optimaal te houden. 


Minimaal 2 maal per jaar nodigen wij onze leden uit voor een leden en thema vergadering. In het 
voorjaar vind onze algemene ledenvergadering plaats gevolgd door een thema. Aan het einde van 
het jaar vind onze begrotingsvergadering plaats gevolgd door een thema. Verder organiseren wij 
losse thema vergaderingen en soms specifieke doelgroep vergaderingen voor een deel van de 
huurders. 


Duurzaamheid is niet enkel in de politiek een belangrijk kader, ook binnen Woonconcept en dus 
binnen huurdersvereniging de Veste . In 2050 dienen alle woningen van Woonconcept 
energieneutraal te zijn, momenteel zijn er een aantal pilots gestart om zo tot een goed 
eindresultaat te komen. 


Wij ondersteunen waar nodig initiatieven vanuit de wijken en kernen van Steenwijkerland.


De prestatieafspraken voor 2020 volgen wij op de voet. Voor 2020 willen wij graag zien dat er 
woningen gebouw gaan worden in Steenwijkerland. Woonconcept heeft dispensatie gekregen van 
de minister voor de komende 4 jaar, wij hopen daarom op een mooie aanvulling van de 
portefeuille. 

Opgemaakt door de secretaris


