
Geslaagde bewonersavond levert veel informatie op voor Patrimonium en huurdervereniging De Bult 

Woensdagavond 25 september jl. heeft huurdervereniging De Bult samen met Patrimonium een bewonersavond 

georganiseerd. Zo’n vijftig huurders waren aanwezig bij deze bijeenkomst in Zalencentrum Het Irene. 

Voorzitter Arjan Korf van huurdervereniging De Bult gaf uitleg en toelichting op de werkzaamheden van de De Bult. De 

huurdervereniging spreekt namens de huurders met Patrimonium over diverse onderwerpen met betrekking tot het 

corporatiebeleid, zoals het huurbeleid, duurzaamheid en projecten. Daarnaast zit de huurdervereniging aan tafel met 

Patrimonium en de gemeente Urk bij het maken van prestatieafspraken tussen de gemeente en de corporatie. 

Daarna gaf Johan Oosterhoff, directeur van Patrimonium een presentatie in het kader van het nieuwe 

ondernemingsplan dat Patrimonium wil opstellen. Hierbij werd eerst teruggeblikt naar de behaalde resultaten van de 

afgelopen periode, de ontwikkelingen en de huidige trends. De huidige trends geven een beeld van de toekomstige 

opgave van Patrimonium: 

- De bevolking van Urk groeit nog heel hard door de komende decennia, maar er is ook een duidelijke vergrijzing 

op komst. 

- De woningzoekende kennen een andere samenstelling dan de gemiddelde Urker bevolking, met name 1 en 2 

persoonshuishoudens doen een beroep op de vrijkomende sociale huurwoningen. 

- Verduurzaming van bestaande woningen wordt in de komende jaren steeds belangrijker, willen we in 2050 

helemaal gasloos zijn. 

- De samenleving veranderd, door extramuralisering van de zorg. Ouderen blijven langer zelfstandig wonen, 

maar ook opvanghuizen en klinieken worden door de overheid afgebouwd waardoor meer mensen een beroep 

doen op een huurwoning. 

- De overheid doet sinds 2013 een forse greep uit de kas van woningcorporaties. De afweging om te investeren 

in nieuwe woningen, verduurzaming van woningen, betaalbare huren of leefbaarheid wordt hierdoor steeds 

moeilijker. Huurders dragen inmiddels meer dan 2,5 maanden huur af aan de schatkist van het Kabinet in de 

vorm van belastingen en heffingen. 

Na de pauze werden de bewoners gevraagd hun antwoorden en visie te geven op een aantal vragen die gericht waren 

op betaalbaarheid van huurwoningen, de beschikbaarheid van het aantal woningen en de duurzaamheidsmaatregelen. 

De input van de bewoners wordt meegenomen bij het opstellen van het nieuwe ondernemingsplan. 

Klik hier voor de uitkomst van de antwoorden op de bewonersavond. 

https://www.patrimoniumurk.nl/bestandenadmin/nieuws/Uitkomstenbewonersavond2019.pdf

