Een bewonerscommissie
opzetten
Iets voor u?

Meedenken
en meedoen

“Ik zit vanaf het begin in deze commissie,
onder andere met buurman Chris die de
commissie mee heeft opgezet. In het begin
hebben we ons vooral gericht op aanpassingen
van het gebouw en het verbeteren van het
onderling contact. We zijn begonnen met een
leuke barbecue. De mensen praten daar nog

De woning waarin u woont maakt deel uit van een groter geheel, een

over. Dat was een enorme klus en degene die

zogenoemd complex. In zo’n complex hebben de bewoners met elkaar te

het georganiseerd heeft, is inmiddels verhuisd,

maken. Als er onderhoud wordt verricht, gebeurt dat meestal collectief.

de oplevering, vier jaar geleden, veel gedaan.

Ook zijn er vaak gezamenlijke servicekosten.

Als laatste hebben we fleurige schilderijen in

dus het is bij een keer gebleven. We hebben na

de spierwitte gangen op kunnen hangen.
De laatste tijd worden veiligheid en onderhoud
meer de onderwerpen. Ook is het samenwerken

Als bewoner kan het handig zijn om bepaalde

Samenwerken kan ook van belang zijn om

zaken gezamenlijk met uw medehuurders op

duidelijk te maken dat een wens of kwestie

te pakken. Misschien wilt u graag uw buren

niet alleen u zelf betreft, maar ook bij andere

Freya Wolf

beter leren kennen, of wilt u werken aan meer

huurders leeft. Samen zal het mogelijk zijn om

Bewonerscommissie Loevenhout

saamhorigheid in het complex. Ook kan het zijn

een beter resultaat te halen. En niet in de laatste

dat bewoners graag meer of beter onderhoud

plaats is het belangrijk te weten dat een bewo-

willen. Dat kan gaan om een leukere inrichting

nerscommissie, onder bepaalde voorwaarden,

van de binnentuin, om planmatig onderhoud

als officiële gesprekspartner van Portaal erkend

zoals een schilderbeurt, maar het kan ook gaan

kan worden en daarmee bepaalde rechten

over het schoonmaken van de trap of bergings-

krijgt.

met de VVE altijd weer een uitdaging.”

gangen.
Een bewonerscommissie komt daarmee op voor
In veel gevallen zal het niet makkelijk zijn

de belangen van een groep bewoners uit een

om als enkele huurder dergelijke zaken

wooncomplex. Hoe u dit samen met ons kunt

aangepakt te krijgen. Dan is het opzetten

organiseren, leest u in deze brochure.

van een bewonerscommissie of bewonersgroep
een goed idee. Samen sta je sterker en kan je
meer werk verrichten.
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Wat is een
bewonerscommissie?
Een bewonerscommissie is een groep mensen uit een wooncomplex 		
(minimaal 25 woningen) die alle bewoners vertegenwoordigt. 			
Portaal vindt het belangrijk om contacten in de buurten te hebben 		
die onze ogen en oren kunnen zijn. Daarom ondersteunen we 			
bewonerscommissies graag.
Wat doet een bewonerscommissie?

U komt hierdoor in een andere vorm van contact

Een bewonerscommissie is een belangrijke

met uw buren en met medewerkers van Portaal,

gesprekspartner voor Portaal en denkt actief

u kunt adviezen geven en initiatieven (mee)

mee over zaken die het wonen aangaan.

realiseren.

Denk aan zaken rond leefbaarheid, maar ook

“Na vijf jaar een straatfeest te hebben

aan overleg bij een renovatie of onderhouds-

Tijdsbesteding

georganiseerd, zijn wij daarmee opgehouden.

plan. Wijzigingen in beleid worden altijd eerst

Een bewonerscommissie heeft minimaal twee

We werden al aangemerkt als bewonerscom-

met een bewonerscommissie besproken.

keer per jaar overleg met Portaal, daarnaast

missie en gaan daar mee verder.

Ook is een bewonerscommissie het aanspreek-

organiseert de bewonerscommissie zijn eigen

punt voor andere bewoners. Ze heten nieuwe

overleggen. Wat wij vaak merken is dat mensen

Er spelen veel zaken en die willen wij

bewoners welkom en kunnen het initiatief

denken dat een bewonerscommissie heel veel

aanpakken. We willen bereikbaar zijn voor

nemen om zelf of samen met Portaal met zaken

tijd en inspanning kost, terwijl dit in de praktijk

iedereen zodat we ideeën kunnen uitwisselen,

aan de slag te gaan.

niet zo hoeft te zijn.

mensen klachten bij ons kunnen neerleggen
en als het lukt, lossen we die samen op.

Wat is uw voordeel?

Ons uitgangspunt is de buurt leefbaar en

Met een bewonerscommissie kunt u zelf

gezellig te houden en wij willen dit samen

meewerken aan het prettig wonen in uw

met alle bewoners voor elkaar krijgen.”

woning en in uw buurt en dat brengt veel
voordelen met zich mee.

Ad en Hens van Remmerden, Kirsten Jansen
Bewonerscommissie De Bangkok
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“Ik ben altijd actief geweest, maar wilde
na onze verhuizing naar deze flat eigenlijk
liever wachten tot ik met pensioen zou zijn.
Dat is niet gelukt. We hebben een actieve

Wat verwacht een bewonerscommissie van Portaal?

vereniging. We organiseren activiteiten in
onze eigen recreatieruimte, heten nieuwe
huurders welkom, onderhouden het groen.
Waarvoor wij van Portaal een dompelpomp

Overleg met Portaal

Faciliteiten bewonerscommissies

hebben gekregen om de tuin te kunnen

Minimaal twee keer per jaar, bijvoorbeeld in

Portaal stelt op verzoek een standaard nieuws-

besproeien.

het voor- en najaar, vindt op uitnodiging van de

brief en begroting beschikbaar aan

bewonerscommissie, overleg plaats met Portaal.

de bewonerscommissie. Ook organiseert Portaal

Wij onderhouden de vloer van de recreatie-

Tijdens dit overleg worden de actuele zaken

meerdere keren per jaar een bewonerscom-

ruimte zelf en krijgen daarvoor van Portaal

en de plannen voor het complex besproken en

missieavond waar u met alle andere bewoners-

een vergoeding. Die gebruiken we weer om

kunt u hier invloed op uitoefenen. Portaal ziet u

commissies in gesprek gaat met de directie over

activiteiten te organiseren. In elk geval ieder

als eerste aanspreekpunt voor zaken die spelen

actuele onderwerpen en vraagstukken.

jaar een groot feest.

bij uw complex en zal u zelf daarom ook actief

We staan samen sterk tegenover Portaal en

opzoeken en met u in gesprek gaan als daar

zijn erg blij met onze contactpersoon bij Portaal.

aanleiding voor is.

Natuurlijk blijft er altijd wat te wensen over.”

Informatie
Hans Wiljouw

Over een aantal onderwerpen is Portaal

bewonerscommissie ‘De Schijf’ Vlindersingel

verplicht de bewonerscommissie te informeren,
zoals wijzigingen in servicekosten, de ontwikkeling van nieuw beleid, grote onderhoudsprojecten en zaken rond leefbaarheid.

Financiële vergoeding
Een bewonerscommissie krijgt een onkostenvergoeding van Portaal. Deze vergoeding is
bedoeld om allerlei kleine uitgaven te doen die
verband houden met het werk van de
commissie. Denk aan vergaderkosten, print- en
kopieerkosten of een welkomstbloemetje voor
nieuwe huurders.
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Wat verwacht Portaal van
een bewonerscommissie?
Betrekken achterban

Overleg met bewonerscommissie

De bewonerscommissie houdt de huurders waar-

Een bewonerscommissie nodigt Portaal uit voor

van zij de belangen behartigt op de hoogte van

het voor- en najaarsoverleg. Zij zorgt dan ook

de activiteiten en betrekt hen bij de standpunt-

voor een agenda en een verslag of besluitenlijst

bepaling. Minimaal één keer per jaar brengt de

na afloop. Bij deze vergadering kan de commis-

bewonerscommissie in een bijeenkomst verslag

sie onder andere aangeven wat er leeft bij de

uit aan deze medebewoners. Ook maakt zij

bewoners van het wooncomplex.

dan de plannen voor het nieuwe jaar bekend.
Een nieuwsbrief kan hier een mooie aanvulling

Plannen en verantwoording

op zijn.

Om de financiële vergoeding van Portaal te
ontvangen, verwachten we vóór 1 februari een
overzicht van de verwachte kosten. Hierbij ontvangen we ook graag een verantwoording van
het vorige jaar.
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Hoe richt u een
bewonerscommissie op?
Portaal vindt het belangrijk om contacten in

Na oprichting

Extern advies

de buurten te hebben en ziet graag dat u zich

Zodra een bewonerscommissie is opgericht, is

Voor bewonerscommissies bestaat altijd de

betrokken voelt bij uw buurt. Portaal moedigt

het natuurlijk niet klaar, dan begint het pas!

mogelijkheid om extern advies in te schakelen.

huurders daarom aan om bewonerscommissies

Uw contactpersoon bij Portaal komt langs voor

Dit kan rechtstreeks op kosten van Portaal. Denk

te starten of eraan deel te nemen. In principe

een kennismakingsgesprek. Daarna volgen de

hier bijvoorbeeld aan ondersteuning door een

komt een bewonerscommissie tot stand op

reguliere overlegmomenten zoals genoemd. Het

deskundige bij het meedenken in een (renova-

initiatief van bewoners zelf! U meldt zich met

is belangrijk dat de bewonerscommissie de ach-

tie)project.

minstens twee anderen aan bij Portaal, en wijst

terban voldoende blijft betrekken. Als iemand

daarbij één contactpersoon aan. Bij voorkeur

zich bij de commissie wil aansluiten moet dat

Meer informatie

bestaat de commissie uit een diverse groep

mogelijk zijn.

Meer informatie over de rechten en plichten

mensen, zodat zoveel mogelijk bewoners

van een bewonerscommissie vindt u op www.

zich vertegenwoordigd voelen. Een nieuwe

rijksoverheid.nl/onderwerpen/huurwoning/over-

bewonerscommissie moet alle bewoners in

leghuurders-en-verhuurders

het wooncomplex informeren en de mogelijkheid geven om ook lid te worden van de nieuwe
commissie. Zodra dit is gedaan, kan de contactpersoon bij Portaal melden dat er een nieuwe
commissie is.

Hulp nodig?
Heeft u hulp of advies nodig bij het oprichten
van een bewonerscommissie? Neem dan contact
op met Portaal, dan kunnen wij u helpen en
eventueel in contact brengen met andere
bewonerscommissies. Op de website vindt u
een overzicht van alle bewonerscommissies.
www.portaal.nl/bewonerscommissiesutrecht.aspx
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Postadres:
Postbus 2211
3500 GE Utrecht
Bezoekadres:
Brennerbaan 106, Utrecht
0800 - 767 82 25
www.portaal.nl

