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Aan stakeholders MeerWonen 

Onderwerp Behandeld door Kenmerk Roelofarendsveen 

Terugkoppeling 

stakeholdersbijeenkomst 

Karin Kasteleijn 734/dir/kk 28 mei 2018 

 

 

Geachte relatie,  

 

Eind maart hebben we op ons kantoor in Roelofarendsveen een stakeholdersbijeenkomst 

georganiseerd waar we tevreden op terugkijken. Het was goed en prettig om elkaar weer eens te 

ontmoeten en van gedachten te wisselen over onderwerpen waar MeerWonen zich voor inzet. We 

waarderen het dat u erbij was en een bijdrage heeft geleverd aan de discussies die tijdens de 

‘tafelkleedsessies’ zijn gevoerd.  

 

Centraal tijdens de discussies stond een aantal thema’s/kenmerken waarop MeerWonen zich wil 

profileren: zichtbaar, ondernemend, sociaal en duurzaam. De input die door u is gegeven is inmiddels 

verwerkt en intern besproken. Langs deze weg geven we u graag een terugkoppeling van onze 

bevindingen en de acties die we gaan ondernemen.  

 

Uit de gesprekken en notities op de tafelkleden maken we op dat we met onze plannen op de goede 

weg zijn. Veel stakeholders zien en waarderen het bijvoorbeeld dat we in toenemende mate aanwezig 

zijn in de wijken, dat we regelmatig contactmomenten met onze huurders organiseren en dat we veel 

doen om meer duurzame en betaalbare sociale huurwoningen beschikbaar te maken. In algemene zin 

is onze conclusie dat we ons beleid niet hoeven bij te stellen.  

 

Wat we wel gaan doen is in onze communicatie meer aandacht besteden aan duurzaamheid. Tijdens 

de bijeenkomst bleek dat nog onvoldoende bekend is welke maatregelen MeerWonen gaat treffen om 

alle woningen in 2021 gemiddeld naar energielabel B te brengen. Wellicht heeft dit te maken met het 

feit dat ons duurzaamheidsbeleid vrij recent (najaar 2017) is vastgesteld en de uitvoering verspreid 

over enkele jaren plaatsvindt. We gaan zorgen dat er op onze website, in bewonersbladen en 

nieuwsbrieven regelmatig informatie over dit onderwerp staat. De campagne die op dit moment loopt 

om 1.000 huurders te interesseren voor het plaatsen van zonnepanelen is er een goed voorbeeld van.  

 

Een tweede punt waar we extra aandacht aan gaan besteden, betreft de veiligheid en toegankelijkheid 

van onze wooncomplexen voor senioren. Plaatsing van videofoonsystemen zou hieraan al een  
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positieve bijdrage kunnen leveren. We gaan daarom onderzoeken of er voldoende animo is voor een 

dergelijk systeem. Dit staat voor volgend jaar in de planning. Aan huurders zal om instemming 

gevraagd worden, omdat zij ook een financiële bijdrage moeten leveren aan deze voorziening, 

waarschijnlijk in de vorm van een bescheiden huurverhoging.  

 

We gaan volgend jaar ook nader bepalen aan welke eisen onze seniorenwoningen moeten voldoen; 

wat de basiskwaliteit is die MeerWonen wil bieden. Een seniorenwoning is voor ons namelijk niet 

hetzelfde als een woning met een seniorenlabel. In dat kader zijn we begin dit jaar in Kaag en 

Braassem een woonwensenonderzoek gestart in samenwerking met ouderenorganisaties De Spil en 

Stiwo. Zo willen we achterhalen wat senioren nodig hebben om langer zelfstandig te kunnen blijven 

wonen.  

 

De signalering van verwarde personen en mensen met dementie is een laatste punt waar extra 

aandacht naar uitgaat. Tijdens de bijeenkomst is aangegeven dat zich steeds vaker situaties voordoen 

waar hulp geboden is. Medewerkers van MeerWonen gaan daarom trainingen volgen, zodat zo goed 

mogelijk op deze situaties kan worden ingespeeld. 

 

We vertrouwen erop u met deze update voldoende te hebben geïnformeerd en gaan enthousiast aan 

de slag met de uitwerking ervan. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

Peter Hoogvliet, 

Directeur-bestuurder 


