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van de redactie

Er is een nieuwe naam! De leden van de HvPN kozen vrijwel unaniem voor “de Klink”.
Het proces van invoering is begonnen. Zo heeft u gezien dat de huurdersbrief ook een
nieuwe naam heeft “Klinktaal” en er heel anders uitziet. De correspondentie en de mail
worden al ondertekend met “hbv de Klink”.Het nieuwe mailadres luidt: info@hbvdeklink.nl.
De naam van de website is aangepast, u kunt ons nu vinden op www.hbvdeklink.nl.
Een nieuw logo, briefpapier en enveloppen zijn in voorbereiding.

Ook Portaal vindt de naamswijziging prachtig, getuige de taart die ze speciaal hadden laten
bakken voor het overleg van 30 mei, zie de foto! Het bestuur vond dit een mooi gebaar,
en het geeft aan dat we serieus genomen worden.

Foutje, sorry ! 
Er zit helaas een kink in de kabel. En dat door mijn onachtzaamheid. Bij de notaris werd
ik hierop gewezen. Het gaat namelijk om een statutenwijziging, en dan moeten de wet-
telijke spelregels worden gerespecteerd. Na de goedkeuring van de nieuwe naam door de
algemene leden vergadering (ALV) had er volgens de statuten binnen vier weken een
tweede vergadering moeten worden uitgeschreven, omdat niet 2/3 van de leden aanwezig
was. Dit is niet gebeurd. In die tweede vergadering heeft namelijk 2/3 van de aanwezigen
de bevoegdheid om te beslissen, alweer volgens de statuten. Wellicht kan ook deze
bepaling worden aangepast.
Dat betekent dat we het opnieuw moeten doen bij de volgende ALV, waarbij we dan on-
middellijk de vervolgvergadering afspreken. Intussen gaan we gewoon door met het proces
van invoeren.

Ik hoop dat u de nieuwe Klinktaal als informatief en prettig leesbaar ervaart: lees onze
oproep hierover op de achterkant.

Max van den Berg, voorzitter



Wat vindt de Klink?
Helaas wordt er weer een groot aantal woningen verkocht van de
betaalbare huurwoningen.Toch denken we dat verkoop van woningen
kan bijdragen tot betere buurten. Maar dan moet Portaal wel letten
op wie de woningen koopt, samen met de bewoners de leefbaarheid
in de wijk verbeteren, de opbrengsten van de verkochte woningen ten
goede laten komen aan de wijk, en het achterstallig onderhoud weg-
werken.
We willen niet dat de huidige huurders eventuele negatieve gevolgen
van het verkoopbeleid ondervinden.

Wat vindt u?
Om betere informatie te krijgen stuurt De Klink enquêteformulieren
toe aan alle bewoners van deze verkoopcomplexen.We hebben Portaal
gevraagd de resultaten te gebruiken voor specifiek beleid in deze wijken.

Weinig animo om te kopen
Gemiddeld heeft 20-32% van de mensen het vragenformulier ingevuld.
Uit de tot nu toe gehouden enquêtes in Zwanenveld,Waterkwartier,
Malvert, Horstacker en Hillekensacker blijkt dat tussen de 80-97% van
de mensen, die de enquête hebben ingevuld, de woning niet kan of wil
kopen. De voornaamste redenen hiervoor zijn de leeftijd en geld: een
hypotheek is niet mogelijk. Men wil eigenlijk gewoon blijven huren.

Kopenof
huren?

enquete verkoop woningen
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De Klink ontving begin februari van Portaal het verzoek voor een advies over de voor-

genomen verkoop van 9 complexen, zo’n 1.000 woningen! Een onmogelijke opgave

binnen de wettelijke termijn van 6 weken.We hebben een algemeen advies uitgebracht

en een langere adviestermijn kunnen bedingen voor de aparte complexen.



Matig onderhoud
Uit alle wijken komen behoorlijk wat klachten over achterstallig
onderhoud.Het gaat dan om enkel glas op de bovenverdiepingen,
gebrekkige isolatie, oude CV-ketels, vocht- en tochtproblemen,
slechte ventilatie, lekkages, verouderde keukens en sanitair,
achterstallig en slecht schilderwerk, houtrot, het ontbreken van
veilig hang- en sluitwerk, en onveilige achterpaden.

Betere buurten?
Portaal gaat er vanuit dat de buurt erop vooruitgaat bij woning-
verkoop. In Zwanenveld vindt men van niet: eerst moet de zwakke

sociale structuur worden aangepakt. In de andere wijken geeft meer
dan de helft van de mensen aan dat dit afhangt van de toekom-
stige bewoners.

De verhuisbereidheid is laag: ongeveer 65% wil NIET verhuizen.
In het Waterkwartier is de afgelopen jaren de buurt sociaal in
verval geraakt. Hier is men beducht voor overlast van nieuwe
buren (kopers). In Malvert is meer dan de helft van de mensen
tevreden over de woonomgeving, er is voldoende groen en het
is er rustig. In de Horstacker is men positiever over de buurt dan
in de Hillekensacker.

Voortgang
Momenteel komen de enquêteresultaten binnen van de Krayen-
hofflaan en De Gildekamp. Deze moeten nog verwerkt worden.
Na de zomer is Neerbosch-Oost aan de beurt voor een advies
over de voorgenomen verkoop aldaar.

Kom in actie!
De Klink roept u op om zelf een bewonerscommissie op te
richten.Als bewoners in een complex of buurt zelf actief worden
en in onderhandeling gaan met Portaal krijgen ze meer voor
elkaar.We kunnen voor een ondersteuner zorgen.

Uitgebreide informatie vindt u op onze site www.hbvdeklink.nl 

Malvert

BESLIS MEE!
In de vorige nieuwsbrief lieten we u al weten dat de huidige 4 bestuursleden hun handen vol hebben aan alle taken, die het besturen van
de Klink met zich meebrengt.Naar aanleiding van de oproep in maart hebben zich twee huurders gemeld. Zij helpen bij incidentele
klussen.We zijn erg blij met hun hulp. Voor het beleidswerk kunnen we nog steeds versterking gebruiken. Is aspirant bestuurslid
worden iets voor u? We informeren u er graag over. Neem contact met ons op via info@hbvdeklink.nl.Bellen kan ook: 024 - 37 77 105.
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Op 23 maart in het Kolpinghuis gaat de discussie over de woonruim-
teverdeling. Na een korte inleiding worden er een zestal prikkelende
stellingen geponeerd over de oorzaak van de slechte doorstroming op
de huurmarkt. Deze worden besproken in vier kleinere groepen, twee
van huurders, een van beleidsmakers (gemeente) en een van andere
professionals (corporaties).

Scala aan onderwerpen 
Zoals te verwachten komen bij de huurders de praktijkvoorbeelden
naar voren, terwijl in de beide andere groepen de discussie zich meer
op abstract en theoretisch niveau ontspint.
Onder meer wordt er gesproken over de beperkte keuzemogelijk-
heden voor potentiële huurders, de nieuwe Europese regelgeving, de
kwaliteit van sociale huisvesting, de woonduur en inschrijftijd, de ob-
stakels bij een soepele doorstroming naar een andere (duurdere)
huurwoning, de invloed van de privatisering, de kosten van energie-
besparingsmaatregelen en de financiële mogelijkheden en onmoge-
lijkheden.

Algemene discussie
Na de pauze vindt er nog een algemene discussie plaats, waarin naar
voren komt dat de verantwoordelijkheid voor een gezonde huurmarkt
zowel bij de corporaties als bij de overheid ligt. Een soepeler regel-

KLINKtaal  5

Het Huurdershuis is een organisatie die huurders helpt bij bijv. juridische problemen. Zij

biedt hun belangenverenigingen, zoals de Klink, deskundige ondersteuning.Van tijd tot

tijd organiseren ze ook een huurderspodium, een discussiebijeenkomst voor huurders,

bewonerscommissies, de gemeente en de corporaties.

Wie kan
waar
wonen?

oriëntatie op de toekomst



geving bij het toewijzingsbeleid kan de doorstroming bevorde-
ren. Hiervoor worden enkele suggesties gedaan, zoals het
optellen van de inschrijftijd van mensen die willen gaan samen-
wonen en het tijdelijk behoud van inschrijftijd voor huurders
die ergens komen te wonen waar ze zich niet thuis voelen.

Zoals altijd waren de informele contacten tussendoor en achter-
af van groot belang.

Het complete verslag over dit huurderspodium is te vinden op
onze website: www.hbvdeklink.nl
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De nachtegaal zal nooit meer zingen zoals vroeger...

AFSCHEID VAN HET
NACHTEGAALPLEIN

Alleen deze poort beleeft de nieuwe eeuw.
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In heel veel oudere woningen zit nog asbest.De Klink organiseerde een
informatieavond over dit onderwerp op 18 april jl.Als spreker was uit-
genodigd de heer Jan van Willigenburg van BME Asbestconsult BV uit
Vianen.

Goedkoop blijkt duurkoop
In het kersverse voorzieningenhart “’t Hert” moeten we nog over de
rubbermatten op het zand om binnen te komen.Binnen is het allemaal
al wel voor elkaar, zodat de presentatie van de heer van Willigenburg
zonder problemen kan plaatsvinden.
Hij vertelt dat asbest een mineraal is met bijzondere eigenschappen:het
is hittebestendig, elektrisch isolerend, chemisch resistent, trek- en slijt-
vast, en waterafstotend. Het is bovendien goedkoop materiaal. Dit is
de reden dat het op grote schaal is toegepast tussen 1960 en 1994, in
wel 3500 verschillende producten.

Al in 1980 werd duidelijk dat de microscopisch fijne naaldkristallen van
asbest bij inademing de longblaasjes beschadigen en na 30 jaar kan dan
het ongeneeslijke asbestkanker ontstaan. Sindsdien is er wetgeving van
kracht voor de verwijdering, maar door de ontoereikende controle
wordt daar helaas nog wel eens de hand mee gelicht. Het is ook duur:
verwijdering van asbesthoudende golfplaten kost ongeveer 30euro
per m2, vernietiging van asbest kost 1500 euro per ton.

Alles over
asbest

informatieavond in ‘t Hert
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In Post van Portaal nr. 2 troffen we een artikel aan met min of meer dezelfde strekking

als het stuk dat wij al hadden geschreven over asbest.Toch denken we dat onze invals-

hoek een ander en gedetailleerder licht werpt op deze problematiek.Vandaar dat we het

alsnog plaatsen. Oordeelt u zelf!
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Aanbevelingen
Asbest in huis is meestal hechtgebonden, dat wil zeggen dat de
asbest niet zomaar vrij kan komen uit het materiaal waarin het
verwerkt is. Naast de welbekende golfplaten zit het o.a. ook in
vensterbanken, de schotten onder de ramen, in de afzuigkokers,
in vloerzeil, in afvoerbuizen en ga zo maar door.

Bij blootstelling aan weersinvloeden treedt na 20 tot 30 jaar ver-
wering op,waarbij de asbestvezels vrijkomen.Voorzichtigheid is
dus geboden. Boor geen gaten in die platen, maak de goten
onder asbestgolfplaten niet zelf schoon, en ga er vanuit dat
de grond onder en rondom deze platen ook vervuild is met
asbestvezels.

Maatregelen
Portaal heeft uiteraard toegezegd zich aan de regelgeving omtrent
asbest te houden.Als er groot onderhoud wordt gepleegd wordt
het aanwezige asbest verwijderd. Het kan nog jaren duren voor-
dat alle woningen asbestvrij zijn, soms kan dat pas gebeuren bij de
sloop.Bij verkoop is verwijdering niet verplicht,maar er moet wel
een inventarisatierapport voor de koper worden opgesteld.

Het ministerie van VROM heeft een centraal meldpunt voor
vragen en klachten over asbest.

Een uitgebreid verslag van deze avond met nog meer informatie
over asbest vindt u op www.hbvdeklink.nl

Piet en Miep waren er ook ….
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CO2 reductie
In oktober vond een tweede overleg plaats tussen Portaal en de werk-
groep. Portaal moet 20% CO2 reductie realiseren van de overheid,
en haar ambitie reikt zelfs tot 24% voor 2018.
Portaal wil dat bereiken door in al haar woningen HR-ketels en dubbel
HR++ glas te plaatsen. Dit noemen ze ‘meters maken’. Dat is een flinke
bijdrage, en het wordt bovendien uitgevoerd zonder huurverhoging.

Een groter deel van deze reductie willen ze echter realiseren door de
sloop en verkoop van woningen met matige energieprestaties.Hierover
heeft de Klink al haar mening laten weten tijdens een inspraakavond
op 19 mei 2010 van de gemeente. De verantwoordelijkheid voor de
vermindering van CO2-uitstoot zou zo worden afgewenteld op de ko-
pers van een corporatiewoning.Gelukkig heeft het bestuur van Portaal
centraal dit ook ingezien en het beleid aangepast.

Basiskwaliteit
Portaal brengt voor 2018 al haar woningen op basiskwaliteit.Wat dat
inhoudt leest u in een apart kader onder dit artikel. Bij groot onder-
houd zoals op dit moment plaatsvindt in Grootstal,Heseveld en Amstel-
plein wordt meer dan de basiskwaliteit (dubbelglas HR++ en HR ketel)
gerealiseerd.

Energie
plus plus

minder CO2 uitstoot

Sinds half mei 2010 is er een werkgroep energiebeleid actief, bestaande uit Jaap van

Leeuwen van de Woonbond, Maarten Visschers van de Gelderse Milieufederatie en twee

bestuursleden van de Klink. Zij proberen Portaal te bewegen om verdergaande maat-

regelen op het gebied van energiebesparing te nemen dan ze zelf heeft voorgenomen.

Uiteraard in het voordeel van de huurder.
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Extra opties
Maar onze werkgroep wil dat Portaal nog meer doet. Hiertoe
hebben we suggesties gedaan om verdere maatregelen te treffen,
zoals gevel-, vloer- en dakisolatie. Dit zou kunnen worden gerea-
liseerd onder voorwaarde van een woonlastenwaarborg.
Dit houdt in dat de maatregelen betaald worden uit een huur-
verhoging, maar dat de besparing op de energiekosten hier ruim
tegenop weegt. De huurder betaalt dan uiteindelijk in totaal min-
der.Portaal staat hier in principe niet afwijzend tegenover.Uiteraard
is hiervoor de instemming van de bewoners nodig.

Energielabel
Het energielabel van uw woning telt voortaan mee bij de pun-
tentelling die de hoogte van uw huur bepaalt. U kunt uw label
opzoeken op www.ep-online.

Portaal controleert de labels nog. Indien blijkt dat door het mee-
wegen van de energielabels de maximaal redelijke huur wordt
overschreden,wordt de huur verlaagd.De verwachting is dat dit
niet vaak het geval zal zijn. Nieuwe huurders kunnen te maken
krijgen met een hogere huur voor een energiezuinige woning.

Lange adem
Zoals u zult begrijpen is dit overleg nog lang niet afgerond. Begin
juni heeft de werkgroep nog gesproken over de reactie op onze
brief van 13 december die we kregen op 22 maart.We zijn in-
middels meer dan een jaar verder. Volhouden is dus het devies.
We houden hoop.

BASISKWALITEIT VOLGENS PORTAAL

Douche en toilet zijn zelfstandige ruimtes.Toilet in badkamer is acceptabel.
Bij vervanging wordt de kwaliteit bekeken. Er geldt een minimum leeftijd van 25 jaar.
Soms is veroudering onacceptabel. Eerdere vervanging kan middels een ZAV-regeling.
Alle woningen hebben veilige warmte- en warmwatervoorzieningen.
Alle woningen hebben een 5-groepenkast met aardlekschakelaar.
Alle woningen hebben een opstelmogelijkheid voor een wasmachine, inclusief aansluitingen.
De kosten van het verwarmen van de woning worden zo beperkt mogelijk gehouden.
Alle woningen zijn voorzien van isolerende beglazing in alle verblijfsruimten.
Er wordt gestreefd naar een optimale energieprestatie van elke woning.
Alle woningen zijn voorzien van inbraakveilig hang- en sluitwerk. Het politiekeurmerk is de richtlijn.
Alle woningen zijn voorzien van een rookmelder en aansluiting voor buitenverlichting.
Portieken zijn afsluitbaar en hebben een huistelefoon en elektrische deuropener.
Bergingen zijn inbraakveilig en voldoende verlicht.
Achterpaden zijn voldoende verlicht.
Alle open verbrandingsketels, haarden en geisers worden vervangen door gesloten toestellen.
Alle woningen zijn voorzien van een goede ventilatie.
Voor flatwoningen is er altijd mechanische afzuiging.
In eengezinswoningen kan gekozen worden voor optimalisatie van natuurlijke ventilatie.
Alle zachtboard plafonds worden vervangen door een brandveilige constructie.

Dit is een sterk verkorte versie van het
door Portaal opgestelde stuk, alle mit-
sen en maren zijn weggelaten. U kunt
hieraan dus geen rechten ontlenen.

••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
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KLINKET kort nieuws
Algemene 
ledenvergadering

De volgende ALV vindt plaats op 17
oktober, de locatie moet nog worden
bepaald. Kort daarop wordt de vervolg-
vergadering gehouden in verband met
de naamswijziging, in de vergaderruim-
te van het Augustinusgebouw aan de
Graafseweg 274,waar ook ons kantoor
gevestigd is.

Herinrichting kantoor

In augustus hebben we de herinrichting
van het kantoor van de Klink gepland.
Nieuwe vloerbedekking, een nieuw
verfje, betere bureaus en ander meubi-
lair, en het opschonen van het archief
staan op ons verlanglijstje.
De penningmeester heeft hiervoor een
bedrag van 5000,- euro op de begroting
van dit jaar gereserveerd. Daarvoor
moet het kunnen.

Algemene 
verkoopvoorwaarden

Heel recent hebben de Klink en Portaal
een overeenkomst ondertekend over
de algemene verkoopvoorwaarden.
Deze zijn geldig voor alle complexen
die in de verkoop gaan.
Op onze website staat de volledige tekst
van deze overeenkomst.

LANDELIJK

De vestigingen van Portaal in Veenen-
daal en Baarn verhuizen medio volgend
jaar naar een groepskantoor in Utrecht
(het oude Wessanen gebouw in de wijk
Kanaleneiland). Gevolgen voor het per-
soneel en de bedrijfsvoering worden
momenteel geïnventariseerd en nader
uitgewerkt.

Landelijk Huurportal

Aedes werkt aan een landelijk huur-
portal vergelijkbaar met funda.nl, waarin
het gehele woningbezit van alle corpo-
raties aangemeld kan worden. Hiermee
ontstaat een volledig overzicht van
beschikbare huurwoningen. Het project
zal enige tijd vergen, gezien het aantal
knelpunten waarvoor een oplossing
moet worden gevonden.
De lokale woonruimteverdeelsystemen
staan los van het huurportal, maar hier
dient uiteindelijk wel sprake te zijn van
meer liberalisering.

Glasvezel

Portaal had nog een joint venture met
de kabelmaatschappij Regge-fiber om
de bewoners te voorzien van een glas-
vezelaansluiting. Omdat maar 13% van
de bewoners een abonnement heeft af-
gesloten, gaat Portaal haar aandeel in
het glasvezelnet verkopen. Overdracht
aan Regge-fiber volgt. Portaal wil zich
meer richten op haar kerntaken.

Kwaliteitslabel zonder 
huurverhoging

Goed nieuws! Het directeurenteam van
Portaal centraal heeft bepaald dat alle
woningen, dus ook die in de verkoop
gaan, moeten worden opgewaardeerd
tot de basiskwaliteit, d.w.z. dubbel
HR++ glas en HR ketel, en dit zonder
huurverhoging! Het moet uiterlijk in
2020 gerealiseerd zijn. Dit is een be-
leidsverandering in het voordeel van de
huurder die in zo’n verkoopcomplex
woont.



DE KLINK BELANGEN VAN HUURDERS
GRAAFSEWEG 274  6532 ZV NIJMEGEN  T 024 - 377 71 05

Opgelet:
Het nieuwe mailadres van de HvPN luidt: info@hbvdeklink.nl
Onze website is te vinden op www.hbvdeklink.nl  Er wordt gewerkt aan een nieuwe vormgeving.

We hebben veel zorg besteed aan deze huurdersbrief nieuwe stijl.Wat vindt u van de Klinktaal? 
Heeft u suggesties voor het volgende nummer? We horen het graag.

Stuur uw reactie naar info@hbvdeklink.nl, een briefje zonder postzegel naar HBV de Klink 
antwoordnummer 2178, 6500 WC Nijmegen of spreek in op nummer 37 77 105.

Bij voorbaat dank voor de moeite.


