
 

JAARVERSLAG VAN DE HUURDERSRAAD TRIADA 2018  
 
 
De huurdersraad bestaande uit 9 leden, vertegenwoordigers van de gemeentes HATTEM – 
HEERDE – Wapenveld – Veessen – EPE – Oene – Emst – Vaassen hebben in het jaar 2018     
10 X hun onderlinge vergaderingen gehad welke het meest centraal werden gehouden in 
Epe en Heerde. 
De overlegvergaderingen met Triada hebben 4 x plaatsgevonden hierin zijn diversen zaken 
aan de orde geweest die om advies en instemming recht aandacht hebben gevraagd. 
Met de Raad van Commissarissen van Triada is 2 x overleg geweest en enkele ingelaste 
vergaderingen i.v.m. de op te vullen vacatures van twee commissarissen waarvan 1 als 
huurderscommissaris.  
Dan zijn er regelmatig door enkele leden de provinciale vergaderingen van de Woonbond 
bezocht.  Verder zijn er door de Woonbond diverse keren studie dagen georganiseerd in de 
regio Zwolle die ook door velen van de huurdersraad zijn bezocht en afgemaakt. 
 
ONDERWERPEN IN 2018 WAREN ….! 
Diverse onderwerpen zijn ter tafel gekomen waarvan er enkele zijn die jaarlijks terugkomen 
op de agenda te weten; 

- Prestatieafspraken (overleg met Triada en de 3 gemeentes) 
- Huurbeleid/ Huurverhogingen/Vastgoedsturing 
- Ondernemersplan Triada   /    Portefeuilleplan  /  Begroting Triada 
- Regelementen als Sloop/ Renovatie/ Groot onderhoud 

Verder heeft de huurdersraad een groot enquête project op gestart om vast te kunnen 
stellen wat er bekend is over de huurdersraad en haar werkzaamheden. Dit is grootst 
aangepakt en de resultaten en verdere activiteiten zullen o.a. op de jaarvergadering van 
2019 worden bekend gemaakt. 
 
VACATURES 
Ook in 2018 is de vacature nog niet in gevuld die is ontstaan met vertrek van de heer 
Stegeman. De huurdersraad heeft in de eerste helft van 2018 middels advertenties in de 
regiokranten en via haar website oproepen gedaan, wie zich beschikbaar zou willen stellen, 
als eerste uit Vaassen en Epe en dit is uit gebreid naar de hele regio van huurders van Triada 
voor deelname in de huurdersraad.  
 
De vacatures bij de Raad van Commissarissen zijn vervuld en eind 2018 zijn er twee nieuwe 
commissarissen toe gelaten. 
 
 
 
 



WEBSITE WWW.HUURDERSRAADTRIADA.NL 
De huurdersraad heeft met haar website de mogelijkheid de achterban zijnde de huurders 
van Triada sneller te kunnen informeren over zaken die hen allen aangaat! Echter het 
gebruik van deze site is nog niet naar tevredenheid. Als huurdersraad zijn wij van mening dit 
meer en meer te moeten gaan gebruiken in deze digitale wereld van 2018 daar de kranten 
en postverzendingen hoge kosten met zich mee brengen. 
 
TOEKOMST VERWACHTING 
De huurdersraad heeft u met dit kort jaaroverzicht laten inzien in wat er achter de schermen 
wordt gedaan besproken en uit en door gevoerd, dit alles is maar een kleine greep maar het 
is nodig en dat kan de huurdersraad alleen niet , en uw hulp als huurder van Triada is van 
grote waarde om zaken en beleid te maken en te sturen.  Daarvoor hebben wij nieuwe leden 
nodig die zich als vrijwilliger in willen zetten en onze bestuursleden die ons gaan verlaten op 
termijn kunnen en mogen vervangen. 
 
HUIDIGE SAMENSTELLING HUURDERSRAAD: 
Voor Hattem:  Dhr. J.P. Brouwer           voorzitter  
   Dhr. C.F. Pauw           2de secretaris 
Voor Heerde:  Dhr. G. Buitenkamp           2de penningmeester 
   Dhr. C. Rorije                        2de voorzitter 
Voor Wapenveld 
 Veessen Mevr. L.J. v.d. Werfhorst     webbeheerder  
Voor Epe/Oene Mevr. C. v. Werven               penningmeester 
   Dhr. G. Cornelisse  
Voor Vaassen/Emst Dhr. W. Stegeman 
   Dhr. W. Benard           secretaris 
 
 
Met dit beknopte jaaroverzicht 2018 waarin maar een enkele weergave is gegeven van wat 
er in ons afgelopen jaar is gebeurd en gepasseerd starten wij het nieuwe jaar met nieuwe 
wensen en wetten als huurdersraad Triada voor u als huurder van Triada 
 
 
 
Secretaris  
W.Benard 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.huurdersraadtriada.nl/

