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Algemene  leden  vergadering. …………………………………………………………………………………..                    

 

Op woensdag 13 april 2022 vindt de voorjaar ALV plaats in Sociaal Cultureel Centrum de Helftheuvel. 

De zaal is open vanaf 19.30 uur. De vergadering start om 20.00 uur. Alle besturen van de 

huurdersverenigingen en individuele leden hebben vorige week een uitnodiging voor deze ALV 

ontvangen. Het bestuur van HBV-Zayaz hoopt dat massaal gehoor wordt gegeven aan de uitnodiging. 

Het  is  goed  om  elkaar  weer  te ontmoeten en weer  eens bij te praten over  een  aantal  zaken.                  

En natuurlijk wil het bestuur graag verantwoording afleggen over het gevoerde beleid over 2021. 

 

  

Viering 3e lustrum HBV-Zayaz . ………………………………………………………………………………… 

 

Op 22 mei 2007 is de HBV-Zayaz ontstaan uit een paar verschillende huurdersverenigingen,                             

die huurders vertegenwoordigden onder de woningcorporaties SSW en SWH. Toen deze corporaties 

fuseerden tot één corporatie, stichting woningcorporatie Zayaz, kortweg Zayaz, gingen ook de diverse 

huurdersbelangenverenigingen op in één huurdersbelangenvereniging. HBV-Zayaz was daarmee 

geboren. Op 22 mei 2022 bestaat HBV-Zayaz dus 15 jaar.  We hebben de afgelopen jaren bewezen 

een goede, betrouwbare en waardevolle gesprekspartner geweest te zijn voor Zayaz en we                     

hebben met verve onze vertegenwoordigingsrol gespeeld.  Daarom willen we op zaterdagmiddag 4 juni 

stilstaan bij dit heugelijke feit en met als thema “huurdersparticipatie”, samen met genodigden uit          

eigen kring maar ook met vertegenwoordigers van Zayaz, de gemeente ’s-Hertogenbosch, andere  

woningcorporaties en huurdersvertegenwoordigingen, met iedereen het gesprek aan gaan. We hebben 

een gastspreker over genoemd thema gevonden die over een specifiek object duidelijk maakt dat 

samenwerking loont en dus een duidelijke meerwaarde heeft. De uitnodigingen voor deze bijeenkomst 

worden verstuurd vanaf 6 mei 2022. …………………………………………………………………………. 

 

Advies huuraanpassing per 1 juli 2022   ………………………………………………………………………. 

 

HBV-Zayaz heeft onlangs haar advies uitgebracht aan Zayaz over de voorgenomen huuraanpassing 

per 1 juli van dit jaar.. De inleidende en oriënterende gesprekken hierover tussen. Zayaz en 

vertegenwoordigers van HBV-Zayaz  zijn in 2021 gestart en werden afgerond in februari 2022.                          

Uit de voorstellen van Zayaz bleek dat men, in tegenstelling tot wat door onze regering werd 

toegestaan,  een zeer gematigde huurverhoging zou willen doorvoeren van minder dan het inflatiegetal 

van 2021 (inflatie was 2,6%, Zayaz stelde, in overleg met HBV-Zayaz, slechts 2,3% voor).                                

Verder stelde Zayaz, vooralsnog  als enige woningcorporatie in ’s-Hertogenbosch, voor om af te zien 

van de inkomensafhankelijke huurverhoging. Zoals gezegd, de wettelijk toegestane verhogingen over 

de verschillende inkomensgroepen waren beduidend hoger. HBV-Zayaz was blij met deze voorstellen 

en trots dat zij onderdeel waren geweest van overleg hierover en ook een wezenlijke inbreng hebben 

gehad.  

 



 

 

 

 

Toen kwam het moment dat Poetin Oekraïne binnenviel en stegen prijzen van olie en energieproducten 

naar een ongekend niveau. In aanloop van dit conflict waren de prijzen overigens al  enigszins aan het 

stijgen. Toen het Centraal Planbureau en ook daarna De Nederlands Bank zeer verontrustende 

koopkrachtverliezen openbaar maakten voor de burgers in Nederland, in ieder geval voor komend jaar, 

besefte het bestuur van HBV-Zayaz dat het advies aan Zayaz  moest worden heroverwogen.                          

Ons advies aan Zayaz enkele weken geleden is gebaseerd op de nieuwe financiële werkelijkheid voor 

bijna alle inkomens. Het advies komt er op neer komend jaar de huren te bevriezen en dus geen 

huurverhoging door te voeren.…….…………………………………………………………………………… 

 

Jaarplan 2022 / Jaarverslag 2021……………………………………………………………………………… 

 

U heeft beide stukken als bestuur van een HV of als individueel lid reeds in uw bezit.                                                     

Beide stukken staan ook op de agenda voor de ALV van 13 april 2022. Indien daar vragen over zijn, 

worden deze zaken op de ALV toegelicht. Iedereen kan deze stukken ook raadplegen op onze website 

onder het kopje; ‘wie zijn wij”.………………. …………………………………………………………………. 

 

Hop on-Hop off    ……………………………………………………………………………………………….. 

 

In de maand juni, een exacte datum wordt nog vastgesteld,  wordt o.a. het bestuur van HBV-Zayaz                  

in de gelegenheid gesteld om met een bus, onder begeleiding van een “reisleider” van Zayaz,                              

een rondgang te maken langs een aantal nieuwbouwprojecten van Zayaz in deze stad.                                    

Enkele tientallen nieuwe huurders hebben, ondanks vertragingen in de coronatijd, toch een nieuwe 

woning kunnen betrekken. De tocht heeft ook de bedoeling elkaar weer eens te ontmoeten na bijna                

twee jaar thuis werken door lockdowns etc. Het bestuur van HBV-Zayaz neemt uiteraard enthousiast 

deel aan deze tocht met enkele bestuursleden. ……………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                

          Deze nieuwsbrief is een uitgave van HBV-Zayaz                                                                                                                                

Aanmelden voor deze nieuwsbrief: nieuwsbrief@hbv-zayaz.nl   

 

 

                                         Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich afmelden.                                                                                                          

……………………..• U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen.                                                                                                             

Voor een goede ontvangst voegt u nieuwsbrief@hbv-zayaz.nl toe aan uw adresboek.  
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