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1. Samenvatting 

Inleiding 

Aanleiding en doel 

Platform Bouwinvest behartigt de belangen van de huurders van 
Bouwinvest. De leden van het Platform zijn de huurdersverenigingen 
op complexniveau. Om de belangen goed te kunnen behartigen is het 
belangrijk dat het Platform op de hoogte is van de wensen en 
meningen van de huurders. Het Platform heeft daarom afgesproken 
een huurdersraadpleging te houden over de kwaliteit en 
betaalbaarheid van de woningen van Bouwinvest. 
 
Het Platform wil in de huurdersraadpleging onderzoek laten doen naar 
de volgende vragen: 
 

 Wat is de mening van huurders over de verhouding tussen de 
hoogte van de huur en de kwaliteit van de woning en de 
woonomgeving? 

 Wat is de mening van huurders over de hoogte van de huur 
vergeleken met het inkomen van de huurders? Verwachten 
huurders de komende jaren de woonlasten op te kunnen blijven 
brengen? 

 

Respons 

491 huurders hebben de enquête volledig afgerond. Door het grote 
aantal huurders dat heeft deelgenomen ontstaat een betrouwbaar 
beeld van de mening van huurders van Bouwinvest. 

 

Resultaten 

Kwaliteit van de woning en de woonomgeving  
Ruim de helft van de huurders (58 procent) beoordeelt het 
onderhoudsniveau van de woning als voldoende of goed. Een veel 
kleiner percentage huurders (17 procent) beoordeelt het 
onderhoudsniveau als onvoldoende of slecht.  
 
Deelnemers aan de enquête gebruiken vooral de toelichtingen om 
klachten over de kwaliteit van de woning en het onderhoud op te 
schrijven. Ook zijn een aantal mensen ontevreden over de snelheid van 
het afhandelen van klachten. 
 
57 procent van de huurders beoordeelt de voorzieningen binnen de 
woning als voldoende of goed. De voorzieningen buiten de woning 
worden ook door 57 procent van de huurders als voldoende of goed 
beoordeeld. Het percentage dat deze kwaliteitsaspecten als 
onvoldoende of slecht beoordeelt is 23 procent. 
 
Wat betreft de woonomgeving beoordeelt 73 procent van de huurders 
de sociale veiligheid in de buurt als voldoende of goed. Het onderlinge 
contact en de saamhorigheid in de buurt worden door bijna de helft 
(47 procent) van de bewoners als voldoende of goed beoordeeld. 30 
procent van de bewoners vindt deze zaken niet goed, maar ook niet 
slecht. 
 

Betaalbaarheid van de woning  
80 procent van de huurders vindt de huurprijs (te) hoog vergeleken 
met de kwaliteit van de woning. 34 procent van de huurders meent dat 
hun huurquote tussen de 30 en 40 procent ligt. 20 procent van de 
huurders denkt dat hun huurquote hoger is dan 40 procent. De 
huurquote is hierbij de netto-huur als deel van het netto-inkomen. 
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62 procent van de huurders maakt zich (enigszins) zorgen over het 
kunnen opbrengen van de huur. In de toelichtingen maken veel 
huurders opmerkingen over de betaalbaarheid.  
 
81 procent van de huurders vindt dat de betaalbaarheid van het huren 
de afgelopen jaren slechter is geworden. Van deze groep denkt 54 
procent dat dit komt door de huurstijging, 5 procent door 
inkomensdaling en 41 procent door een combinatie van beide. 
 

Verhuisplannen  
Driekwart van de huurders (75 procent) heeft (eventueel) plannen om 
binnen twee jaar te verhuizen. 59 procent van de huurders schat dat er 
de laatste twee jaar meer dan 5 verhuizingen zijn geweest in hun 
directe woonomgeving. 
 
Van degenen die (eventueel) willen verhuizen, geeft 60 procent aan dat 
ze willen verhuizen omdat de woning te duur is. 58 procent van de 
huurders met verhuisplannen is op zoek naar een woning met een 
huurprijs lager dan de huidige woning. 27 procent is bereid ongeveer 
evenveel te betalen voor een nieuwe woning. 31 procent van de 
huurders met een verhuiswens wil verhuizen omdat ze een woning 
willen kopen. 

Conclusies 

De onderhoudstoestand en de voorzieningen in de woning worden 
over het algemeen goed beoordeeld. Wel zijn er in de toelichtingen bij 
de enquête huurders die hun ontevredenheid uiten over de kwaliteit 
en het onderhoud van de woning. Een aantal huurders maakt 
opmerkingen over de prijs-kwaliteitverhouding of over de snelheid 
waarmee Bouwinvest of beheerders klachten afhandelen. 
 

Een aanzienlijk deel van de huurders heeft een neutrale of negatieve 
mening over de sociale cohesie en saamhorigheid in hun buurt. In 
toelichtingen klagen sommige huurders over het gedrag van 
medebewoners. Dan gaat het bijvoorbeeld over geluidsoverlast of 
rommel. In de toelichtingen komen ook geregeld opmerkingen voor 
over nieuwe bewoners. Het lijkt erop dat er veel verhuizingen 
plaatsvinden. Dit heeft een effect op het gevoel van saamhorigheid in 
de buurt. 
 
Verder blijkt uit de enquête dat er ontevredenheid is over de hoogte 
van de huur. Huurders vinden de huurprijs niet passen bij de kwaliteit 
van de woning.  Ze zijn ook ontevreden over de huurstijging van de 
afgelopen jaren. De betaalbaarheid van het huren is mede hierdoor 
slechter geworden volgens de huurders. Meer dan de helft van de 
huurders maakt zich in meer of mindere mate zorgen over het kunnen 
opbrengen van de huur. 
 
Het aantal huurders met verhuisplannen is relatief hoog. Een 
meerderheid van de huurders met verhuisplannen geeft aan te willen 
verhuizen omdat de huidige woning te duur is. In de toelichtingen laten 
huurders weten dat ze zich gedwongen voelen om te verhuizen als de 
huurstijging doorzet. 
 
Ook vanuit het perspectief van de verhuurder is het zorgelijk dat 
huurders aangeven dat de betaalbaarheid verslechtert. De 
bedrijfszekerheid komt onder druk te staan als de huurders de huur 
niet meer op kunnen brengen en frictieleegstand en mutatie leiden tot 
derving van huurinkomsten.  
 
Een flink aantal huurders heeft interesse in toekomstige enquêtes. Om 
dit panel te versterken, is het aan te bevelen om er ook daadwerkelijk 
gebruik van te maken en om continu huurders uit te blijven nodigen 
voor deelname. Onderwerpen voor een volgende enquête zijn 
bijvoorbeeld servicekosten en dienstverlening.  
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2. Opzet onderzoek 

Aanleiding en doel 

Platform Bouwinvest behartigt de belangen van de huurders van 
Bouwinvest. In totaal exploiteert Bouwinvest een woningportefeuille 
van circa 15.000 huurwoningen, voornamelijk in de vrije sector, 
verdeeld over Nederland en over 92 complexen. Het beheer van deze 
complexen is uitbesteed aan tussenpersonen, de beheerders. 
Bouwinvest doet dat voor een groep van vijf Nederlandse 
sectorfondsen waarvan er drie openstaan voor andere investeerders.  
 
De leden van het Platform zijn de huurdersverenigingen op 
complexniveau. Om de belangen goed te kunnen behartigen is het 
belangrijk dat het Platform op de hoogte is van de wensen en 
meningen van de huurders. Het Platform heeft daarom afgesproken 
een huurdersraadpleging te houden over de kwaliteit en 
betaalbaarheid van de woningen van Bouwinvest. 
 

Kwaliteit van de woning 

In de afgelopen jaren heeft Bouwinvest telkens een hoge 
huurverhoging doorgevoerd. De mate van onderhoud is echter niet 
geïntensiveerd. Evenmin wordt er bij het vaststellen van de huur 
gekeken naar huurprijsverlagende omstandigheden als de staat van het 
onderhoud. Het Platform ontvangt klachten over de prijs-
kwaliteitverhouding van de woning.  
 

Betaalbaarheid van de woning 

Bouwinvest zegt een markthuur na te streven. Zoals eerder al 
aangegeven wordt er echter niet gekeken naar huurprijsverlagende 

omstandigheden. Adviezen van de huurdersorganisaties op dit gebied 
hadden weinig invloed. Het Platform ontvangt signalen dat huurders de 
huur niet meer op kunnen brengen.  
 

Onderzoeksvragen 

Het Platform wil in de huurdersraadpleging onderzoek laten doen naar 
de volgende vragen: 

 Wat is de mening van huurders over de verhouding tussen de 
hoogte van de huur en de kwaliteit van de woning en de 
woonomgeving? 

 Wat is de mening van huurders over de hoogte van de huur 
vergeleken met het inkomen van de huurders? Verwachten 
huurders de komende jaren de woonlasten op te kunnen blijven 
brengen? 

 
Het uitgangspunt voor dit onderzoek is de vragenlijst die in 2016 is 
gebruikt voor een onderzoek van Huurdersvereniging JR Java onder 
huurders van Bouwinvest op het Java-eiland in Amsterdam.  

Aanpak 

Het WKA heeft in overleg met het Platform vragenlijst opgesteld 
gebaseerd op de vragenlijst van het eerder genoemde onderzoek van 
HV JR Java. Vervolgens heeft het WKA een digitale enquête gemaakt op 
basis van de vragenlijst. 
 
Het Platform bestaat uit huurdersverenigingen die contact hebben met 
de individuele huurders. De individuele huurdersverenigingen hebben 
de enquête onder de aandacht van de huurders te gebracht met een 
uitnodigingbrief. De uitnodigingsbrief is opgesteld door het WKA en het 
Platform. Ook is er een persbericht beschikbaar gesteld aan de 
huurdersverenigingen om de enquête onder de aandacht te brengen. 
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Respons 

491 huurders hebben de enquête volledig afgerond. Door het grote 
aantal huurders dat heeft deelgenomen ontstaat een betrouwbaar 
beeld van de mening van huurders van Bouwinvest. 
 
In de enquête is ook gevraagd naar achtergrondgegevens van de 
huurders. De antwoorden op die vragen staan in de onderstaande 
tabellen weergegeven. 
 
Tabel 2.1 
Hoe lang woont u in uw huidige woning?   n  % 

0 tot en met 2 jaar   107  22 

3 tot en met 5 jaar   104  21 

6 tot en met 10 jaar   95  19 

11 tot en met 15 jaar   80  16 

Langer dan 15 jaar   105  21 

Totaal   491  100 

 
Leestoelichting: 

 Deze vraag is door 491 huurders beantwoord. 

 107 van deze huurders woont 2 jaar of korter in de huidige woning. 
Samen vormen zij 22 procent van de deelnemers aan de enquête. 

 21 procent woont langer dan 15 jaar in de huidige woning. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 2.2 
Wat is de samenstelling van uw huishouden?   n  % 

Alleenstaand   169  34 

Alleenstaand met thuiswonende kinderen   32  7 

Gehuwd of samenwonend   216  44 

Gehuwd of samenwonend met 
thuiswonende kinderen   

66  13 

Anders   8  2 

Totaal   491  100 

 

 34 procent van de huurders is alleenstaand. 

 44 procent is gehuwd of samenwonend. 

 In tenminste 20 procent van de huishoudens zijn thuiswonende 
kinderen aanwezig (de categorie ‘anders’ niet meegerekend). 

 
Tabel 2.3 
Van wie of van welke instantie ontvangt u uw 
inkomen?   n  % 

Uit loondienst   240  49 

Uitkering of pensioen   209  43 

Inkomen als zelfstandige (ZZP)   66  13 

Anders   18  4 

Wil niet zeggen   12  2 

n = 491; meer antwoorden mogelijk, daarom boven 100% 
 

 Bijna de helft van de huurders (49 procent) ontvangt inkomen uit 
loondienst. 

 43 procent van de huurders ontvangt inkomen via een uitkering of 
pensioen. 
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Tabel 2.4 
In welk type woning woont u?   n  % 

Sociale huurwoning   24  5 

Vrije sectorwoning   454  92 

Weet niet   13  3 

Totaal   491  100 

 

 92 procent van de huurders woont in een vrije sectorwoning. 
 
Tabel 2.5 
Is uw woning speciaal bestemd voor senioren?   n  % 

Ja   19  4 

Nee   472  96 

Totaal   491  100 

 

 96 procent van de huurders woont niet in een woning die speciaal 
bestemd is voor ouderen. 

 
De deelnemers aan de enquête zijn als volgt verdeelt over de 
verschillende postcodegebieden waar complexen van Bouwinvest 
staan. 
 
Tabel 2.6 
Wat zijn de vier cijfers van uw postcode?   n  % 

1019   109  22 

1111   31  6 

2023   20  4 

2235   14  3 

2595   50  10 

2711  29  6 

2804  24  5 

3071  58  12 

3192  40  8 

3544  3  1 

6715  31  6 

7325  11  2 

7415  1  0 

8043  36  7 

Wil niet zeggen  34  7 

Totaal  491  100 

 
 
Aan het einde van de enquête konden de respondenten hun 
antwoorden toelichten of andere onderwerpen onder de aandacht 
brengen bij het Platform. Dat heeft een aantal pagina’s met 
toelichtingen opgeleverd. Deze zijn eerst geanonimiseerd en daarna in 
de bijlage van deze rapportage opgenomen.  
 
De enquête is in het algemeen goed ontvangen. Het Platform krijgt in 
de toelichtingen waardering voor het werk dat ze doen. Een aantal 
huurders had graag nog over andere onderwerpen een mening 
gegeven of had graag meer mogelijkheden gehad om antwoorden toe 
te lichten. 
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3. Resultaten 

In dit hoofdstuk staan de tabellen over de kwaliteit van de woning en 
woonomgeving, de betaalbaarheid en de verhuisplannen. 

Kwaliteit van de woning en de woonomgeving 

Tabel 3.1 
Wat vindt u van de onderhoudstoestand van uw 
woning?   n  % 

Goed   99  20 

Voldoende   187  38 

Niet goed, niet slecht   115  23 

Onvoldoende   71  14 

Slecht   16  3 

Geen mening  3  1 

Totaal   491  100 

 
Leestoelichting: 

 Deze vraag is door 491 huurders beantwoord. 

 99 huurders vinden de onderhoudstoestand van hun woning goed. 
Zij vormen 20 procent van de deelnemers aan de enquête. 

 187 huurders (38 procent) vinden de onderhoudstoestand van hun 
woning voldoende. 

 23 procent van de huurders vindt de onderhoudstoestand van de 
woning niet goed, maar ook niet slecht. 

 Bij elkaar vindt 17 procent van de huurders de 
onderhoudstoestand van de woning onvoldoende of slecht. 

 3 huurders hebben geen mening over de onderhoudstoestand van 
de woning. 

 
Tabel 3.2 
Wat vindt u van de aanwezige voorzieningen in 
uw woning?   n  % 

Goed   79  16 

Voldoende   201  41 

Niet goed, niet slecht   94  19 

Onvoldoende   95  19 

Slecht   20  4 

Geen mening  2  0 

Totaal   491  100 

 

 Een meerderheid van de huurders (57 procent) vindt de aanwezige 
voorzieningen in de woning goed of voldoende. Het gaat dan 
bijvoorbeeld om de keuken, het sanitair en het hang- en sluitwerk. 

 
Tabel 3.3 
Wat vindt u van de aanwezige voorzieningen 
buiten uw woning?   n  % 

Goed   95  19 

Voldoende   189  38 

Niet goed, niet slecht   90  18 

Onvoldoende   91  19 

Slecht   22  4 

Geen mening  4  1 

Totaal   491  100 

 

 Een meerderheid van de huurders (57 procent) vindt de aanwezige 
voorzieningen buiten de woning goed of voldoende. Het gaat dan 
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bijvoorbeeld om de berging, de lift, de fietsenstalling of de 
toegang. 

 
Tabel 3.4 
Wat vindt u van de sociale veiligheid in uw 
buurt?   n  % 

Goed   145  30 

Voldoende   212  43 

Niet goed, niet slecht   89  18 

Onvoldoende   35  7 

Slecht   4  1 

Geen mening  6  1 

Totaal   491  100 

 

 Bij elkaar vindt 73 procent van de huurders de sociale veiligheid in 
de buurt goed of voldoende. 

 
Tabel 3.5 
Wat vindt u van het onderlinge contact en de 
saamhorigheid in uw buurt?   n  % 

Goed   64  13 

Voldoende   166  34 

Niet goed, niet slecht   146  30 

Onvoldoende   70  14 

Slecht   22  4 

Geen mening  23  5 

Totaal   491  100 

 

 47 procent van de huurders beoordeelt het onderlinge contact in 
de buurt als goed of voldoende. 30 procent vind het contact niet 
goed en niet slecht. 

Betaalbaarheid van de woning 

Tabel 3.6 
Wat vindt u van de hoogte van de huur 
vergeleken met de kwaliteit van de woning?   n  % 

Te hoog   196  40 

Hoog   195  40 

Niet hoog, niet laag   90  18 

Laag   3  1 

Te laag   0  0 

Geen mening  7  1 

Totaal   491  100 

 

 80 procent van de huurders vind de huur (te) hoog in vergelijking 
met de kwaliteit van de woning. 

 
Tabel 3.7 
Wat is de verhouding tussen uw netto-inkomen 
en de huurprijs van uw woning?   n  % 

Lager dan 17 procent   11  2 

17 tot en met 22 procent   48  10 

23 tot en met 30 procent   112  23 

30 tot en met 40 procent   169  34 

Hoger dan 40 procent   96  20 

Weet niet  55  11 

Totaal   491  100 

 

 34 procent van de huurders heeft een huurquote tussen de 30 en 
40 procent. 

 20 procent heeft een huurquote hoger dan 40 procent. 
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Tabel 3.8 
Maakt u zich er zorgen over of u de huur kunt 
opbrengen?   n  % 

Helemaal niet   45  9 

Niet   124  25 

Enigszins   174  35 

Wel   76  15 

Heel erg   60  12 

Geen mening  12  2 

Totaal   491  100 

 

 35 procent van de huurders maakt zich enigszins zorgen over het 
opbrengen van de huur. 

 Bij elkaar maakt 27 procent van de huurders zich wel of heel erg 
zorgen over het opbrengen van de huur. 

 
Tabel 3.9 
Is de betaalbaarheid van uw woning de 
afgelopen jaren veranderd?   n  % 

De betaalbaarheid is slechter geworden 
door huurstijging   

215  44 

De betaalbaarheid is slechter geworden 
door inkomensdaling   

20  4 

De betaalbaarheid is slechter geworden 
door zowel huurstijging als inkomensdaling   

160  33 

De betaalbaarheid is beter geworden   8  2 

De betaalbaarheid is niet veranderd   88  18 

Totaal   491  100 

 

 33 procent van de huurders vindt dat de betaalbaarheid van de 
woning de afgelopen jaren slechter is geworden door huurstijging 

en inkomensdaling. Nog eens 44 procent meent dat de 
betaalbaarheid slechter is geworden door huurstijging. 

 18 procent van de huurders vindt dat de betaalbaarheid niet is 
veranderd de afgelopen jaren. 

Verhuisplannen 

Tabel 3.10 
Overweegt u binnen twee jaar te verhuizen?   n  % 

Beslist niet   123  25 

Eventueel wel, misschien   199  41 

Zou wel willen, maar ik kan niets vinden   89  18 

Beslist wel   66  13 

Ik heb reeds een andere woning gevonden   14  3 

Totaal   491  100 

 

 Bij elkaar heeft driekwart (75 procent) van de huurders (eventueel) 
plannen om binnen twee jaar te verhuizen. 
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Tabel 3.11 
Wat zijn de redenen van uw verhuisplannen?   n  % 

Ik wil verhuizen vanwege werk of studie   15  4 

De gezinssituatie is veranderd   30  8 

De huidige woning is te groot   14  4 

De huidige woning is te klein   45  12 

Ik wil naar een woning voor senioren   43  12 

Ik ben ontevreden over de kwaliteit van de 
woning  60  16 

De huidige woning is te duur  220  60 

Ik vind de buurt niet prettig  14  4 

Ik wil een koopwoning  115  31 

Ik wil verhuizen uit fiscale overwegingen  17  5 

Anders  51  14 

n = 368; meer antwoorden mogelijk, daarom boven 100% 
 

 Van de huurders met verhuisplannen, wil 60 procent verhuizen 
omdat de huidige woning te duur is. 

 31 procent wil verhuizen omdat ze naar een koopwoning willen. 
 
Tabel 3.12 
Is de huurprijs die u bereid bent te betalen voor 
een andere woning hoger of lager dan u nu 
betaalt voor uw huidige woning?   n  % 

Hoger   16  4 

Ongeveer evenveel   101  27 

Lager   215  58 

Weet niet / niet van toepassing   36  10 

Totaal   368  100 

 

 Van de huurders met verhuisplannen wil 58 procent een lagere 
huurprijs betalen voor een andere woning dan ze nu betalen voor 
de huidige woning. 
 

Tabel 3.13 
Hoeveel verhuizingen zijn er in uw directe 
woonomgeving geweest in de laatste 2 jaar?   n  % 

Geen   20  4 

1 of 2   46  9 

3 tot en met 5   79  16 

Meer dan 5   290  59 

Weet niet   56  11 

Totaal   491  100 

 

 59 procent van de huurders geeft aan dat er de laatste twee jaar 
meer dan vijf verhuizingen zijn geweest in de directe 
woonomgeving. 

Bijdrage aan het huurderswerk 

Tabel 3.14 
Bent u lid van de huurdersvereniging?   n  % 

Ja   358  73 

Nee   133  27 

Totaal   491  100 

 

 73 procent van de deelnemers aan de enquête is lid van de 
huurdersvereniging. 
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Tabel 3.15 
Zou u lid willen worden?   n  % 

Ja   38  29 

Nee   95  71 

Totaal   133  100 

 

 Van de huurders die geen lid zijn, zouden 38 mensen lid willen 
worden van de huurdersvereniging. 

 
Tabel 3.16 
Zou u in de toekomst vaker mee willen doen 
met een digitale enquête van Platform 
Bouwinvest?   n  % 

Ja   344  70 

Nee   147  30 

Totaal   491  100 

 

 70 procent van de deelnemers aan de enquête zouden vaker mee 
willen doen met een digitale enquête van Platform Bouwinvest. 
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Bijlage: Toelichtingen 

1 1. het slechte onderhoud van de kozijnen 2. de enorme tocht bij 
ramen en deuren 3. dat absoluut slechtste renovatie aller tijden 
van de ingangen, smaak nog kraak, burgerlijk, goedkoop gewoon 
over de tegels heen. 4. het zuiniger maken van de woningen 

2 Afegelopen periode overlast van rondopende katten in de tuin. 
Blijkbaar is het beleid mbt huisdieren niet duidelijk bij alle 
bewoners. Graag dit beter communiceren 

3 Algemene garage wordt regelmatig ingebroken door slechte 
beveiliging en deurstoring aan de orde van de dag. Binnenshuis 
zeer slechte klimaatregeling, met regelmatig stank. 

4 Als er reparaties in of buiten de woning (bijv. garage) gedaan 
moeten worden, duurt het veel te lang voordat iemand van de 
MVGM reageert en vervolgens duurt het te lang voordat de 
reparatie verricht wordt.   - Wij vinden het raadzaam als er 
preventief o 

5 Als het zo door gaat met de huurstijgingen en de pensioenen die 
niet mee stijgen, ben ik bang dat ik het op een gegeven moment 
niet meer kan opbrengen en verhuizen is  voor ons geen optie; wij 
zijn beiden 80 jaar. 

6 Als huurder(s) wordt (worden) we op geen enkele manier 
betrokken bij wijzigingen aan het object. Communicatie is er 
feitelijk niet. Reactie op een vraag komt er vaak niet. Ik zit bij een 
zeer grote verhuurder (bouwinvest). 

7 Altijd fijn gewoond op het Javan eiland. Sinds NVGM de scepter 
zwaait is er veel niet ten goede veranderd. Hierdoor veranderd er 
in korte tijd samenhang en woonplezier. 

8 Appartement complex dat zo'n 21 jaar oud is loopt enorm achter 
i.vergelijking .m. nieuwbouw die de laatste 5 a 10 jaren wordt 
opgeleverd. Met name de energiezuinigheid van de woning, de 
isolatie, het electrawerk in de woning. Alles is veroudert en niet 
meer van deze tijd. We moeten onze radiatoren handmatig aan- 
en uitzetten in de gehele woning.. Hebben geen thermostaat. De 
metalen kozijnen zijn zo 'op' dat de wind door de kieren heen 
stormt. De suskast doet niet meer waar deze voor is bedoeld. De 
deuren bladderen af, en wanneer je een foto daarvan opstuurt 
wordt alleen de deur in de badkamer vervangen. Deuren die al 23 
jaar meegaan zijn gewoon aan vervanging toe! We vinden de 
woning wel heel erg plezierig. Dus dat weegt tot nu toe op tegen 
de ongemakken. En ook omdat we nergens anders terecht 
kunnen... de markt is op dit moment te overspannen.. 

9 Appartement was/is een sociale huurwoning (de huurprijs echter 
al jaren door de liberalisatiegrens heen en richting sky-high). 
Appartement nog steeds voorzien van 1e (20 jaar oude) 
keukenblok :(  Qua onderhoud: deze wordt vaak niet goed en/of 
amateuristisch uitgevoerd, (denk aan buitenschilderwerk en 
renovatie douche/toilet) of deze doet in z'n geheel afbreuk aan de 
originele situatie (denk aan de witte/dichte garageroldeuren, 
renovatie centrale entrees etc.)  Algehele staat (van onderhoud) 
van zowel binnen- als buitenzijde van het pand gaat de laatste 
jaren steeds harder achteruit. 

10 Beheer door Van 't Hof-Rijnland: laatste jaren is de service, het 
adequaat reageren op storingen, mankementen, 
onderhoudsproblemen etc. achteruit gegaan. 

11 Bellenplateau en liften in zeer slechte staat 
12 ben al 3,5 jaar bezig met problemen op het balkon. roestvorming 

en handgreep. ook de bestrating op de parkeerplekken zijn     
slecht. bestrating aan de zijkanten zijn weggezakt. gevaarlijk bij 
het uitstappen. 



         16 Huurdersraadpleging, Platform Bouwinvest            

13 Betaal te veel huur heb geen uitzicht kijk binnen bij overburen op 
4 meter afstand .zou graag verhuizen naar goedkopere woning 
maar kan verhuiskosten niet opbrengen. 

14 Betere fietsenstalling, ook voor elektrische fiets 
15 Bij de vraag over de verhouding huur / inkomen kwam ik op 

39,1%. Dus erg aan de bovenkant in de groep 31-39%. Wilde dit 
toch even apart vermelden. Doordat bouwinvest afgelopen jaar 
een lage huurverhoging na acties van onze huurdersvereninging 
heeft doorgevoerd ben ik dus net onder die 40% gebleven.  Huren 
blijven erg stijgen in de vrije sector woningen van Bouwinvest 
terwijl in mijn geval mijn salaris nauwelijks stijgt.  En verhuizen is 
geen optie omdat er niets te vinden is wat nog enigszins 
betaalbaar is. 

16 Bij oplevering van de huurwoning is te kort tijd genomen om alles 
goed in ons op te nemen door de haast van MVGM. Hierdoor 
kwamen we er later achter dat er veel gaten in de plafon achter 
zijn gebleven. Koelkast defect was (is reeds vervangen), 
gaskookplaat niet meer schoon te krijgen is, er kit-randen los 
beginnen te laten. Tevens is het aanrechtblad beschadigd door 
voorgaande huurders.  Ook zijn wij van mening dat, toen de vorige 
huurder de sleutels inleverde, de afsluitende controle niet goed is 
gebeurd. Thermostaatkraan van bad defect. Slangen niet goed 
meer. Douchekoppen vuil. Zoals eerder genoemd veel gaten in het 
plafon die niet gemaakt zijn. Keuken was ronduit vettig. Vriesvak 
beschadigd.  Een aantal zaken zijn al opgelost (nieuwe koelkast en 
thermostaatkraan) en ik moet zeggen dat het best vlot is gebeurd 
en ook vakkundig uitgevoerd. Wij zijn dus momenteel gematigd 
positief en wonen er wel met veel plezier. 

17 Binnenruimte schilderwerk van het gebouw 
18 Blijf vechten voor de bewoners hier....... Het is hier op het Java-

eiland mooi wonen en dat zou ik graag willen behouden. Voel me 
hier gelukkig. Kom van een eiland en woon weer op een eiland.  
Succes. [… - JS] 

19 Bouwinvest zet bij ons (Java-eiland) in op huurmaximalisatie en 
schermt daarbij met termen als 'marktomstandigheden' en 
'marktconform', en dat in de dolgedraaide woningmarkt van 
Amsterdam. Gevolg: enorme huurstijgingen, die zeker op termijn 
door middeninkomens niet vol te houden zijn, met als gevolg een 
steeds grotere uittocht; steeds meer studenten/woningdelers, 
met nogal wat overlast als gevolg; steeds meer expats. 
Bouwinvest vraagt inmiddels voor een appartement van rond de 
90 m2 een gezinsinkomen van grofweg tussen de 75 en 100 
duizend euro. En maakt bij elke verhuizing van de gelegenheid 
gebruik om de nieuwe huurders vele honderden euro's per maand 
meer te vragen dan de vorige bewoners. Dit alles terwijl Java-
eiland, gezien de erfpachtafspraken, uitdrukkelijk bedoeld was als 
project voor de middengroepen. De politiek erkent dat er in de 
middensector een enorm probleem ligt en spant zich (enigszins) in 
om bij nieuwe projecten betere afspraken te maken mbt 
middenhuren en hoeveel die door de jaren heen mogen stijgen.  
Maar het is zaak om ook in bestaande projecten als het onze 
keihard in te grijpen in de huren. Bijbouwen voor de 
middensector, terwijl bestaande 'middenwijken' onbetaalbaar 
worden, is immers dweilen met de kraan open. Het idee (van D66) 
dat institutionele beleggers zich beter gedragen dan 'particuliere 
vastgoedcowboys' als het op huurverhogingen aankomt, wordt  
bij ons door Bouwinvest helaas volledig gelogenstraft. 
Erfpachtafspraken om de huren in de hand te houden zijn met een 
dergelijke partij dan ook niet voldoende, want ook nieuwe 
middenprojecten zullen dan bij het aflopen van die afspraken, na 
een jaar of 20, weer onbetaalbaar worden, net zoals het Java-
eiland. Conclusie: voor een duurzaam middenwoningbestand 
moet de politiek ingrijpen, zowel in bestaande projecten, als om 
toekomstige ellende bij nieuwe projecten voor middeninkomens 
te voorkomen. Anders blijft bouwen voor de middengroepen, ik 
herhaal het nog maar eens, dweilen met de kraan open. 
Bouwinvest zou zich natuurlijk ook zonder overheidsingrijpen, uit 
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eigen beweging,  kunnen gaan houden aan de ronkende 
statements in haar communicatie/corporate governance code 
over het oog hebben voor de belangen van ALLE stakeholders in 
haar projecten. Ze zou uit zichzelf de huren kunnen verlagen op 
Java-eiland. En zich als pensioeninvesteerder rekenschap kunnen 
geven van het feit dat pensioengerechtigden ook betaalbaar 
ergens moeten kunnen wonen. Maar vooralsnog heeft men 
slechts MVGM als keiharde, oncommunicatieve vastgoedmanager 
tussen de huurders en Bouwinvest zelf in gezet, schieten de huren 
de pan uit en blijft elke roep om huurmatiging gericht aan 
dovemansoren. Mijn oproep aan de politiek zou zijn Bouwinvest 
uit te sluiten van nieuwe projecten, tenzij men zich structureel en 
juridisch dichtgetimmerd commiteert aan een redelijk huurbeleid. 
Ook voor bestaande projecten. 

20 De huur is veel te hoog voor het gebodene denk aan de niet op 
afschot liggende leidingen, de zeer tochtige ramen, de extreme 
geluidsoverlast van  buren, gevolg van de veel te dunne vloeren, 
Een huurverhoging zou te accepteren zijn wanneer het gebodene 
meer dan acceptabel zou zijn maar het gebodene is ver onder de 
maat. 

21 De aandacht voor het behoud van betaalbare sociale 
huurwoningen. Zodra deze woningen beschikbaar komen worden 
dit vrijesector woningen. 

22 De basis voorzieningen zijn ook echt basis, weinig luxe in deze 
woning voor het geld wat we ervoor betalen 

23 De beheerder van de woningen, in dit geval REBO, graag nog eens 
in een enquete verwerken. Beheerder overschrijdt de wetten en 
regels, of kent die niet, houdt zich niet aan onderhoudsplicht en is 
voortdurend grensoverschrijdend. Het gaat hier dan natuurlijk 
niet om duidelijke gebreken zoals een kapotte dakpan. 

24 de betaalbaarheid voor ouderen staat onder druk 
25 De communicatie naar huurders toe is het afgelopen jaar enorm 

verslechterd. Er komt simpelweg geen antwoord, of pas na 
weken. Toezeggingen voor reparatie worden niet opgevolgd. Dan 

kun je gaan bellen en meer dan 10 - 25 minuten in de wacht staan. 
Dit is onacceptabel. Zo was het niet; wij waren jarenlang heel 
tevreden. Nu betalen we echter steeds meer, en de service holt 
achteruit.   Ook het begrip bij de verhuurder voor het feit dat het 
gaat om de woonomgeving van mensen lijkt weg. Een melding 
over een openstaande, kapotte voordeur van het pand wordt 
dagenlang niet opgepakt, terwijl er meerdere inbraken in de wijk 
waren!  De renovatieplannen begrijpen wij niet. Wat niet 
gerenoveerd hoeft te worden, wordt aangepakt (en op lelijke 
manier). Wat wel nodig is, wordt niet aangepakt.  Er is geen 
fietsenstalling. Moderne fietsen kunnen niet door de deur van de 
eigen berging. Soms worden ze buiten gestolen.  Wij zijn dus echt 
heel erg ontevreden geworden en dat vind ik erg jammer. Het is 
een leuke buurt en het was fijn om hier te wonen. Maar veel 
prettige bewoners trokken weg; dat is slecht voor de sociale 
samenhang. De verhuurder heeft de zaken niet op orde. 

26 De deuren in de openbare ruimten zijn erg zwaar. Het is wenselijk 
om de drammers strakker af te stemmen zodat de deuren niet zo 
hard dicht vallen. Dit maakt ernstig veel lawaai.  Daarnaast 
hebben we veel last van burengeluiden.   Prijs kwaliteitverhouding 
is flink scheef gegroeid, veel te hoge huurlasten tov de grote en 
woongenot van de woning 

27 de garage wil ik wel wat veiliger hebben 
28 De garage, renovatie badkamers, onderhoud woontorens, en lift. 
29 De hoge huurverhogingen van de laatste jaren waren in het teken 

van het tegengaan van scheefwonen. De huurverhogingen 
kwamen in ons type woningen (vrije sector) het hardst aan, terwijl 
daar geen sprake is van scheefwonen. Dat is onrechtvaardig. 

30 De huur is afgelopen 5 jaar exorbitant omhoog gegaan. De 
vernieuwing van de keuken en badkamer lijken hiervoor de 
grondslag te zijn geweest (4,5 jaar geleden). Daarnaast worden er 
investeringen gemaakt zoals het vernieuwen van de entree die 
niet noodzakelijk zijn. Service verlening is steeds surmierder 
geworden ten aanzien van reparaties/ onderhoud en de houding 
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van MvGM is niet altijd correct. Daarnaast zijn er afspraken 
gemaakt met de gemeente Amsterdam waardoor het verkrijgen 
van een parkeervergunning onmogelijk is. Het winst oogmerk 
speelt in mijn ogen een hoger belang dan een goede service 
verlenen aan klanten. Waarom moet alles vanuit een 
winstoogmerk worden benaderd? 

31 De huur stijgt ieder jaar zonder reden. Het is natuurlijk wel 
overeengekomen in de huur overeenkomst maar er wordt ieder 
jaar het hoogste percentage huurstijging opgelegd. De 
huurdersvereniging heeft meerdere keren aangeven dat de huren 
te hoog gaan worden (in het algemeen dalen de inkomsten en de 
huren  worden te hoog hier in het Prinsenhof aan de Beatrixlaan) 
maar men trekt zich er niets van aan, verhuurder (van t Hof 
Rijnland) geeft ook geen reden waarom de huurverhoging toch 
steeds wordt doorgezet  en heeft geen zin in rekening te houden 
met de huurder. Het is hier een komen en gaan van huurders. 
Jammer. Plus.  De service lijkt minder te worden. 

32 De huursverhoging is elk jaar te hoog. Een huurverhoging met 
deze % kan niet oneindig door gaan. Er zit een limiet aan om een 
huurwoning voor normaal verdiende mensen mogelijk te houden. 
Bouwninvest draagt geen zorg voor haar bewoners en voelt zich 
niet verantwoordelijk voor de omgeving van haar  bewoners. 

33 De huurwoning waarin wij wonen  wordt slecht verwarmd. Op de 
hele beneden verdieping is er maar 1 grote kachel  die de hele 
beneden ruimte moet verwarmen. 

34 De jaarlijkse huurverhogingen van Bouwinvest maken dat mijn 
woning voor mij onbetaalbaar wordt. De huur zou logischerwijze 
niet, of nauwelijks, meer moeten stijgen dan de inflatie. 

35 De keuken die een paar jaar geleden vernieuwd is vertoont nu al 
mankementen. hoeken dan de panelen gaan of zitten los. aan de 
onderkant veel gebubbel van het hout. slechte zaak. 

36 De keuken en badkamer zijn verouderd en aan vervanging toe. 

37 De keuken is toe aan vervangingen (oa door het gebrek aan een 
vaatwasmachine). De huurder maakt alleen niet duidelijk of dit 
wel of niet binnen een jaar gaat gebeuren. 

38 De koppeling van de huurcontracten van appartement en 
parkeerplaats los van elkaar maken. Ik heb geen auto, nooit gehad 
ook en heb dus geen behoefte aan een dure parkeerplaats. De 
afgelopen jaren zijn al een aantal mannen overleden, waarvan de 
echtgenote geen rijbewijs heeft, geen auto rijd en behalve het 
verlies van hun man wel met een  dure ongebruikte parkeerplaats 
blijft zitten. Biedt de mogelijkheid van wonen en als daar geen 
behoefte aan is ZONDER parkeerplaats. 

39 De lift is te traag en de buitendeur naar de toegangshal is 
armoedig te noemen. 

40 De maaatregelen van de regering onder leiding van de VVD 
verhuurderstoeslag , pensioenindexering , aow stijgt niet met 
inflatie maakt het er voor gepensioneerden niet eenvoudig om in 
een vrije sector te huren 

41 De parkeergarage is belachelijk duur. En doordat je als bewoner 
geen keuze hebt, de gemeente Amsterdam verstrekt immers geen 
parkeergarage als je inpandig kan parkeren, kunnen ze vragen wat 
ze willen. 

42 De ramen en deuren zijn zeer slecht afdichtend.Dus erg veel 
koude komt er binnen,zodat er erg hard moet worden 
gestookt.Geven ook erg veel fluitend geluid bij bepaalde 
windrichtingen en in bedrijf zijnde  wasemkap. 

43 De staat van het binnenwerk (kozijnen, deuren, ramen, 
vensterbanken) is heel erg slecht. Er moet dringend geschilderd 
worden, zowel buiten als binnen. Waarom geen tegemoetkoming 
hiervoor aan huurders die al zo lang huren als ik?! (Eerste 
huurder, 20 jaar nu) 

44 De toestand van de woning is verslechterd, onderhoud aan de 
waterleidingen is slecht, huur wordt echter steeds duurder. 

45 De verhuurder niet allen aan geld denkt. 
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46 De verhuurder zou wat selectiever moeten zijn voor wat betreft 
nieuwe huurders. Er zitten lawaaimakers tussen en slordige 
gezinnen, waardoor het woonniveau langzaam wordt afgebroken. 
Voor een regelmatige technische controle uit in de gebouwen. 

47 De verplichting om een parkeerplek te moeten huren onder het 
WTC/Beatrixkwartier...omdat je geen bewonersvergunning krijgt 
van gemeente Den Haag. Parkeerplek per jaar is 1100. Vergunning 
per jaar is 36 euro. Dat staat in geen verhouding en daar zou iets 
aan gedaan moeten worden. 

48 De voordeur (buitendeur) sluit niet goed (blijft open staan) bij 
vorst. Meerdere malen gemeld. De dranger wordt dan bijgesteld 
maar dat helpt niet. De slotenmaker zei dat dit geen dranger voor 
een buitendeur is. Dat ook gemekd maar er verandert niets. Voor 
de rest servive als er iets is OK. 

49 De woning is onvoldoende voorzien van isolatie en 
energiebesparende mogelijkheden. 

50 De woning was bij oplevering onder de maat. Overal zitten 
boorgaten in tegelwerk en de muren moesten worden gestuct. 
Voor een woning in de vrije sector zou je verwachten dat de 
oplevering van een hogere kwaliteit is. 

51 Deuren in het pand kunnen sneller vervangen worden - één slot 
dat van buiten te bedienen is op de voordeur is eigenlijk te weinig.  
- er is geen externe zonnewering (mag niet) terwijl de zon vol op 
de woning staat en dit werkt als een soort sauna, in de 

52 Deze stempel was oorspronkelijk bedoeld voor senioren met de 
voordelen van dien. Bouwinvest heeft hier zonder bericht een 
eind aan gemaakt waardoor o.a. het huurvoordeel is verdwenen.   
Wij mogen niet langer een parkeervergunning bij het stadsdeel 
aanvragen, maar worden gedwongen een dure plaats in de 
parkeergarage te huren.   lelijke, geldverspillende entree 
renovatie zonder inspraak 

53 dit deel van de appartementen is een doorgangshuis. Elke week is 
er wel een verhuizing zowel uit  als in. Deze bewoners zijn er maar 
voor één jaar. Houden de boel niet netjes .  keukeninstallatie met 

name gasplaat  is gevaarlijk.De knoppen zitten aan de zijkanten 
ipv aan de voorkant waardoor er geen twee pannen tegelijk op 
het gas kunnen staan. 

54 Dit woonblok is oorspronkelijk een seniorenwoning.  Nu blijkt dat 
recent twee woningen aan 2 maal 3 studenten is  verhuurd. Dit 
geeft een verdere sterke srijging van de huur. De studenten 
krijgen een speciaal contract wat het mogelijk maakt drie maal 
een forse huur te vragen. 

55 een aantal vragen niet relevant, zie onderhoudswijzer van MVGM 
56 Energie besparing : plaatsen van een afzuiginstallatie met interval. 

Nu afzuiginstall. die dag en nacht , winter en zomer altijd aanstaat.  
Totaal uitzetten is geen optie, omdat ook de afzuigkap in de 
keuken hier op aan gesloten is. ( werkt trouwens belabberd !) In 
de winter wordt alle warmte 24 u p.d. uit het huis gezogen !!! Niet 
Energie vriendelijk . 

57 Enquete is erg beperkt in vraagstelling, en biedt geen ruimte voor 
nuance, anders dan hier: -Klacht m.b.t. Parkeergarage aan Louis 
Pregerkade: Deur is zeer regelmatig stuk, en garage is sterk 
inbraakgevoelig. -Vloer in hal Stieltjesstraat is na renovatie niet 
meer herstelt/gepolijst (slordig aanzien) 

58 Entree en lift zijn niet altijd netjes doordat er ook huurders met 
honden wonen (stank, plasjes) en door de vele verhuizingen 
(achterlaten van spullen, vergeten mee te nemen?). Verder zijn de 
appartementen behoorlijk gehorig. 

59 Er  staat een schrijffout in het formulier. Uikering moet uiteraard 
zijn: uitkering. Beetje slordig. 

60 Er hangen bij een flat op nr [… - JS] plastic afvalzakken als gordijn 
voor 2 ramen dat ziet niet uit, het is hier geen aso buurt en de 
huurdersvereniging spreekt er de man niet op aan dus ik zou 
willen dat Bouwinvest dat doet. 

61 Er is een zeer onverkwikkelijke situatie betreft de entree's van de 
woningen. Zonder overleg of instemming meerderheid bewoners 
of instemming huurdersvereniging  is gestart met een idioot 
langdurige zinloze renovatie over eindeloze periode ( met weken 
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waarin niks gebeurde en de verlichting gevaarlijk aan losse draden 
uit de plafond's hing ) met amateuristische uitvoering en 
aanpak(nieuwe tegelvloer kan niet worden doorgetrokken tot 
deuren omdat vloer te hoog is). Momenteel is er nog steeds een 
patstelling en is alles slecht, lelijk en half afgewerkt. 

62 Er is van alles mis met de leidingen. Deze blijven wat je ook doet, 
minstens drie keer per jaar ernstig verstoppen. Met als excuus dat 
de leidingen niet op afschot liggen, wordt hier niks meer aan 
gedaan.  Hierdoor moet er geregeld een loodgieter aan te pas 
komen.  Wij hebben hier geen tijd voor.  Ook is de isolatie in het 
appartement erg slecht. Ik kan de wind door de kozijnen heen 
voelen. Pas is er iemand geweest om een tochtstrip te vervangen 
voor de achterdeuren. Nu is er weer wat mis met de voordeur. En 
ook dus de kozijnen.  Ik blijf mensen bellen. Ook geen tijd voor.  
Misschien handig om alle appartementen een keer tegelijkertijd 
grondig te inspecteren. 

63 Er mag wat vaker een toelichting of suggesties bij de antwoorden 
worden gevraagd. En misschien over de tevredenheid van het 
contact met de verhuurder of beheerder of de 
onderhoudsbedrijven? 

64 Er moet een oplossing gevonden worden voor alle bakfietsen in 
de parkeergarage / stalling. Deze nemen erg veel ruimte in. 

65 Er vinden de laatste jaren veel verhuizingen plaats in de directe 
omgeving, de nieuwe bewoners  onderhouden de woning slecht, 
laten rondom de woning veel rommel slingeren. De tuinen 
worden verwaarloosd. Komt niet ten goede voor de buurt!!! 

66 Er wonen in onze buurt vaak vier jonge mensen in een huis dat 
eigenlijk een eengezinswoning is. Ik vind het wel gezellig die jonge 
mensen, maar het is wel opvallend, volgens mij heeft dat ook met 
de hoge huren te maken.   MVGM heeft overigens ons huis heel 
goed verzorgd bij de verhuizing. Ook gemakkelijk contact met hen 
gekregen. 

67 Er wordt slecht gekeken naar welk soort mens er bij een 
kindvriendelijke omgeving geplaatst wordt.  In mijn blok en 

tegenover stoppen ze 4 mannelijke polen in huis. Veel overlast 
daardoor, zeker in de zomer.  Tevens kijkt de woning op een 
speeltuin.   Dat vindt ik niet kunnen. 

68 Er zijn tuinen van huurders, die slecht worden onderhouden. 
Daarnaast is er een woning waar mensen zijn komen wonen, waar 
de hele dag de gordijnen (donkerbruin) dicht zitten. Dit soort 
zaken doet de buurt geen goed. 

69 Er zijn veel buren vertrokken (95%), ik ben de laatste in het pand 
hier sinds 1997. Met name de laatste 3 jaar zijn er veel 
vertrokken. Reden is vaak de hoogte v.d. huur t.o.v. de 
koopmogelijkheden (lage rente )  - Hierdoor is het buurtgevoel 
achteruit  

70 Er zou echt aandacht besteed moeten worden aan de 
fiestenstalling rotzooi die gaande is in de garage van de 
belvederelaan.  Ook zou er best wat sneller service mogen komen 
als er iets kapot is in de woning of in het gebouw zelf.  soms moet 
je weken wachten voordat er eens iemand komt om wat te 
repareren.  Gezien de huurprijs die we betalen, (en elk jaar stijgt) 
mogen we dat op zijn minst ook wel verwachten. 

71 Er zou gemakkelijker/ soepeler omgegaan kunnen worden met 
investeringen die een huurder in de woning heeft gedaan. Als er 
immers bijv. een goede vloer in ligt waarom kan deze dan niet 
gewoon blijven liggen, als de nieuwe huurder het een prima vloer 
vindt. 

72 Er zou meer preventief onderhoud mogen plaatsvinden aan 
kozijnen/schilderwerk. Er zou meer gedaan mogen worden om de 
overlast en begaanbaarheid van de bestrating (achterom) te 
voorkomen. Er zou preventief onderhoud mogen plaatvinden aan 
beschoeiing en tuin aanleg (door vorige bewoner achtergelaten) 

73 Fietsenhelling langs trap naar  fietsenkelder is veel te steil 
74 Fietsenoverlast in garage verdient aandacht. Ondanks de rekken 

worden overal fietsen neergezet en sommige staan er zonder dat 
ze gebruikt worden. Onbekend is wanneer expats gaan en komen. 
Dit geeft niet altijd een veilig gevoel omdat men zich niet 
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voorspelt, noch dat bekend is of er nieuwe bewoners komen. 
Verhoogt niet gevoel van veiligheid. 

75 Gaarne een terugkoppeling over het resultaat of via de mail of vai 
de Huurdersverening HV Mauve I&II 

76 Geluidsoverlast door slechte isolatie binnenplaats 
77 Gezien de hoogte van de huur mogen er wel eens veranderingen 

plaats vinden zoals aan de keuken en de douche tevens vind ik dat 
er moeilijk word gedaan als er iets gerepareerd moet worden. 
Beetje moderniseren kan geen kwaad en de parkeergelegenheid 
voor je eigen deur moet door verhuurder opgeknapt en betaald 
worden ik woon nu 6 jaar en dit is 72 maanden x 950 euro is bijna 
70.000 euro dan mag je toch wel iets verwachten iets meer waar 
voor je geld 

78 Goed dat het plaatsvindt.  Belangrijk is ook dat er zorgvuldig met 
de feedback moet worden omgegaan. 

79 Graag dat service binnen Bouwinvest als  bedrijven die voor jullie 
werken betere klantvriendelijkheid en weten naar wie huurders 
doorgestuurd dienen te worden. 

80 Graag in een volgende enquête een vraag toevoegen m.b.t. 
overlast in de buurt alsmede overlast door buurtbewoners! 

81 Graag meer aandacht voor de huurverhogingen in de vrije sector 
woningen. Met name het Java Eiland. 

82 Graag oplossing voor het fietsenstalling probleem. 
83 graag wat meer over de staat vd 

woning,keukenapparatuur,keuken,deuren boven etc worden erg 
slecht 

84 Hallo,  Mis duidelijk een tweede toilet in de badkamer in relatie 
tot de huurprijs die ik betaal. Verder zijn de keuken  badkamer en 
binnendeuren niet van een hogere prijsklasse.  Als een 
puntensysteem mogelijk zou zijn om e.e.a. te waarderen in relatie 
tot de huurprijzen zou ik dit zeer aanbevelen. 

85 Hang en sluit werk gehele wooncomplex zeer verouderd en slecht 
86 Heb in de korte tijd dat ik hier woon alleen al in mijn pand 8 

verhuizingen meegemaakt. Het is te duur voor veel mensen. 

Mensen hebben vaak geen keus, net als ik, om te verhuizen. 
Komen niet in aanmerking voor koop en ook niet voor sociale 
huur. Veel mensen om me heen met geldproblemen en 
stress./Huurachterstand. Komen veel expats wonen, waardoor 
buurt minder sociaal. Wonen is een eerste levensbehoefte. We 
worden uitgebuit omdat er veel geld verdiend moet worden over 
de rug van bewoners. 

87 Herhaaldelijke geluidsoverlast rond 12:00 - 01:00u in de ochtend, 
waarbij een buurman/vrouw opzettelijk met objecten op de vloer 
in de woning gelegen boven mijn woning aldus mijn slaapkamer 
laat vallen. Overdag wordt vaak gebruik gemaakt van een 
instrument gelijk een gong, en er worden in de avond alsook 
overdag van  alles verschoven en geboord! Het boren is recent 
abrupt gestopt.  Overlast van stinkende wierook lucht op de gang. 

88 Het algehele gebruik van de openbare ruimten. Het onderhoud 
van de algemene ruimten, er wordt slecht schoongemaakt, 
daardoor verpaupering en dus gaan bewoners ook slecht om met 
de algemene  ruimten. Door veel verhuizingen vanwege te hoge 
huur, veel rommel in algemene ruimte, veel getimmer er meer. 

89 Het baart mij zorgen dat de woning elk jaar met zo'n beetje de 
maximaal mogelijk huurstijging duurder wordt. Dit betekent dat 
de woning vanzelf op enig moment te duur wordt. En ik wil liever 
niet verhuizen, ik ben erg tevreden over zowel de woning als 
MVGM. 

90 Het broddelwerk van de renovatie van de hal betekent het falen 
van de beheerder.  De kwaliteit en aanzien van het pand is 
daardoor minder geworden. Schandalig! 

91 Het feit dat bewoners die al lang huren, "gestraft" worden t.o.v. 
nieuwe huurders die huurkorting krijgen, en vaak na een jaar weer 
vertrekken, en de woning alleen zien als tussenwoning. Veel 
verloop dus. Trouw wordt niet beloond, onderhoud laat te 
wensen over. Wordt goedgepraat door de REBO. 

92 Het is een prijzig appartament heb niet voorzien (kwam daar pas 
later achter) dat mn zus in scootmobiel niet zelfstandig naar 
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binnen kan. ik moet met een speciaal gekochte oprijplaat naar 
beneden om de deur open te doen plaat neer te leggen deur open 
houden dan kan ze naar binnen.  Dit vind ik echt een 
belemmering, zeker voor zo'n appartementencomplex. En niet 
meer van deze tijd. Klachten word wel aandacht aan gegeven, 
maar gaat zeker niet makkelijk en kost ontzettend veel vrije 
dagen. Eerst opnemen dan voor reparatie of nogmaals kijken en 
steeds kost het weer en  vrije dag.  Ook krijg je te horen gaat wel 
even duren voor we het op kunnen lossen. 

93 Het onderhoud is matig. Drangers van de deuren naar openbare 
ruimtes zijn slecht afgesteld waardoor deze deuren heel zwaar 
gaan. De voordeur valt vaak niet goed in het slot. De schoonmaak 
(stofzuigen, deuren lappen) kan vaker. 

94 Het onderhoud is slecht. Gezien de hoge servicekosten 
verwachten wij echt meer. Al 6 jaar hebben wij ernstige lekkage 
en een lek raampaneel. Hier wil de verhuurder niks aan doen, 
want dat betekent groot onderhoud. Jammer want het houtwerk 
is helemaal verrot. Daarnaast stijgt de huur enorm elk jaar. Zelfs 
voor tweeverdieners is het bijna niet meer te doen. 

95 het onderhoud van de woningen is zeer slecht,wat ons belooft is 
toen wij als nieuw hier kwamen wonen. o/a na zoveel jaar een 
nieuwe keuken enz is totaal niets van terecht gekomen. en de 
nieuwe huurders krijgen huur korting. 

96 Het zou wenselijk zijn om een douche te hebben i.p.v. een bad, of 
een makkelijke instap in het bad, wat je tegenwoordig veel op de 
TV reclame ziet. Dit alles omdat je in het bad moet douchen.  En 
de ramen in het huis zijn  bijna niet  te zemen, je moet helemaal 
buiten het raam gaan hangen en is nog gevaarlijk ook. De 
architect die dit bedacht heeft is een dom figuur!! 

97 Hoewel ik weet dat de wet standard een jaarlijkse huurverhoging 
toestaat, heb ik er steeds meer moeite mee om dit te 
rechtvaardigen. Inkomen en andere prijzen gaan ook niet op 
eenzelfde wijze omhoog. 

98 Hou eens op met het zeuren over het gedrag van kinderen. 
Stoepkrijten is niks mis mee, maar Hof Rijnland beschouwt het als 
een vorm van overlast. Idem dito voor kinderen die in de 
binnentuin spelen -- neem klachten van huurders pas serieus als 
het erge 

99 Huurhuis is opgeleverd door MVGM/Bouwinvest zonder schilder 
klare muren (beton). Nu zijn de muren op eigen kosten gestuced 
en geschilderd.  Het huis is nu beter opgeknapt dan het is 
opgeleverd. Wordt er rekening gehouden met de staat van 
oplevering bij Bouwinvest samen met MVGM? 

100 Huurprijs is niet in verhouding met leeftijd van de woning en 
daarbij te verwachten kwaliteit.  t voldoet maar dat is alles. Er 
worden nieuwbouwwoningen te huur aangeboden met een lagere 
huurprijs maar met een hoge kwaliteit van o. a hang- en sluitwerk, 
sanitair, keukenuitrusting (nb;  wanneer een woning van huurder 
wisselt komt er eerst een nieuwe keuken in,  huurders die al jaren 
trouw huur betalen krijgen niets) 

101 Idiote huurstijgingen zorgen voor het geheel wegvallen van de 
sociale cohesie en dwingen mensen die hun hele leven in 
Amsterdam hebben gewoond te verhuizen naar Almere, Lelystad, 
of Drente. Als dit met de broodprijzen zou gebeuren zou er 
revolutie uitbreken. Bouwinvest maakt misbruik van de tekorten 
op de woningmarkt en profiteert dubbel: hun panden worden 
meer waard en de huren worden met >5% per jaar verhoogd. 

102 Ik had in 2013 toen ik hierkwam wonen, niet verwacht dat de huur 
zo snel zo extreem zou stijgen. Anders was ik hier niet komen 
wonen. 

103 Ik heb een niet geliberaliseerd huurcontract. Ik vind dat 
Bouwinvest de huurhoogte van een sociale huurwoning moet 
handhaven en dat gebeurt niet. 

104 Ik hoop dat dit soort onderzoeken effect ressorteert. Met een 
volgende huurstijging ben ik zonder meer gedwongen te 
verhuizen. Een groot verloop in het complex is slecht voor het 
complex zelf, voor de woonomgeving en voor de sfeer. 
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105 ik maak me zorgen over het gebrek aan groot onderhoud zoals de 
raampartijen en slechte status van het dubbelglas. Verder is er 
geen onderhoud aan de apparatuur voor de aan- en afvoer verse 
lucht. Het buiten houtwerk is in slechte staat. 

106 Ik mis de vraag, hoe oud het gebouw/complex is. 
107 Ik mis vragen over de gehuurde garage.  Ik mis vragen over 

collectieve ruimtes. 
108 Ik mis vragen over de prijs-kwaliteit. Ik wil in verhouding minder 

betalen aan een eventuele huurwoning tov de grootte en 
onderhoud door de verhuurder 

109 Ik vind dat 1 lift voor het aantal woningen te weinig is. Kan grote 
problemen opleveren! 1 wc te weinig is. Waarom niet het bad 
vervangen door een 2e toilet en inloopdouche en 2e wastafel. 
Vloerverwarming zou standaard moeten zijn. Dat scheelt veel 
ruimte, is comfortabeler en mooier. 

110 Ik vind dat de isolatie van de woning slecht is. We hebben onlangs 
eindelijk een nieuwe cv ketel gekregen. Maar dit werd zo 
goedkoop mogelijk uitbesteed. Men is nu druk doende de 
woningen van een nieuwe keuken te voorzien. Eerst worden de 
woningen gedaan die leegkomen. En dat zijn er nog al wat. 
Wanneer de rest aan de beurt is, moeten we maar afwachten. Er 
is naar mijn idee veel doorstroom, omdat huurders het 1e jaar 
huurkorting krijgen. Daarna vertrekken ze weer. We hebben aan 1 
kant al 4 verschillende buren gehad. 

111 Ik vind de vragen wel heel erg algemeen en voor de hand liggend 
en niet anders dan de vragen die Bouwinvest zelf in het verleden 
in een enquête heeft geplaatst. Het zou specifiek over ons 
complex moeten gaan met de specifieke problemen die er zijn. 

112 Ik vind het vreemd dat ik zonder auto en rijbewijs, nu mijn man 
sinds [… - JS] is overleden, ik een parkeerplek verplicht moet 
afnemen. 

113 Ik woon hier nu 10 jaar en wat ik vooral vervelend vind is dat BPF 
bouwinvest toentertijd bij het tekenen van het contract niet heeft 
verteld dat de overeengekomen huurafspraken vanaf dat moment 

losgelaten waren en dat de max huurstijgingen door zouden gaan. 
Ook vind ik het vervelend dat je niet weet waar het stopt en dat er 
voor zzp'ers geen alternatief is om aan een andere goedkopere 
woning te komen. Ik wil wel maar ik kan niet weg! Ik kan niet 
kopen, krijg geen sociale huurwoning en als ik verhuis naar een 
kleinere vrije sectorwoning kom ik niet meer in aanmerking omdat 
ik met mijn huidige cijfers niet meer genoeg verdien terwijl ik daar 
in 2008 nog makkelijk een woning mee kreeg. Ik heb dit huis op 
basis van die inkomsten gekregen en dat was meer dan 
toereikend en de huur stijgt maar mijn inkomsten niet (scheelt nu 
450 netto per maand). 

114 Ik zou het prettiger vinden als bouwinvest zelf wat meer 
verantwoordelijkheid zou nemen, in plaats van alles aan de NVGM 
over te laten. 

115 ik Zou wel eens willen weten of er onderzoek is gedaan of er 
woning zijn aangesloten bij RBNB, ik zie hier zoveel verschillende ( 
onbekende ) mensen? 

116 Ik zou zeer gelukkig zijn als de huurverhogingen een stop zou 
worden toegeroepen, zodat ik hier kan blijven wonen 

117 In de directe leefomgeving relatief veel huizen met Polen. 
Sommige erg luidruchtig en hebben vaak door ploegendiensten 
heel ander levensritme. Nog al eens overlast. Niet handig in een 
wijk met gezinnen. 

118 In de vraag over inkomensbron miste ik AOW  = Pensioen. 
Appartementencomplex werd aangeprezen voor AOW'ers die het 
gemak van een huurwoning wilden hebben. Jaarlijkse 
huurverhoging vreet de hele AOW verhoging op. Pensioenen 
worden niet meer verhoogd/geïndexeerd. Belasting en 
levensonderhoud stijgt. Per saldo gaat inkomen dus langzaam 
maar zeker zakken tot een niveau dat de woning te duur wordt.  
Dus huurverhoging beperkt houden tot de stijging van de AOW. 

119 In de zomermaanden is er een vervelende gezoem (geluid) te 
horen wat lekker op het balkon zitten en van de zon genieten 
verhindert 
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120 Ja de toilet spoelt na de renovatie en de reparatie nog steeds niet 
goed  door de w.c. is te smal 

121 Jammer dat er nergens inhoudelijk op in gegaan kon worden. Dat 
zou ik wel eens willen 

122 Koppeling van woning aan  verplicht gebruik van 
parkeervoorziening door een gemeentelijke verordening vind ik 
een slechte zaak. De huurprijzen van de parkeerplaatsen zijn veel 
te hoog, Resultaat: de parkeergarage staat half leeg. Bouwinvest 
zou dit kunnen voorkomen door huurprijs minimaal te halveren. 
Zelfs dan betaal je per maand nog ruim 6 x zoveel als voor een 
parkeervergunning van de gemeente 

123 Koppeling woning / parkeerplaats is te rigide en niet opzegbaar bij 
gewijzigde omstandigheden (geen auto ed.) 

124 Kwaliteit van woningen in WTC/Prinsenhof en CentreCourt in Den 
Haag neemt zienderogen af. Bouwinvest heeft vnl. oog voor 
zakelijke huurders in WTC.  Hele slechte zaak!!  Daarnaast zou het 
goed zijn wanneer de oppervlakten van de verschillende typen 
woningen eens nagemeten zouden worden volgens officiële 
normen. Waarschijnlijk komen er dan grote verschillen aan het 
licht met door Bouwinvest opgegeven maten! 

125 Last van de uitbreiding van de Brasserie Mondano  en de 
permanente verlichting  die overdag stoort en ook slecht is voor 
het milieu. 

126 Liever verbeteren van sluitwerk van deuren en kwaliteit van de 
woningen dan een nieuwe entree. 

127 m.b.t. onderhoud wil ik graag aangeven dat wij reeds langere tijd 
last hebben van lekkage bij één de ramen en dat is nog nooit 
opgelost ondanks herhaald vragen. 

128 Meer aandacht voor bewoners wensen en betere communicatie  
Over lopende zaken zoals  renoveren,opknappen buiten en of 
binnens huis . 

129 Meer aandacht voor het onderhoud van het wooncomplex. 
Matiging van de huur. 

130 Meer controle door Bouwinvest op lopende zaken,zoals 
fietsen,bloembakken, onderhoud,rommel op de gangen. Wij als 
huurdersvereniging worden geacht de defecte zaken door te 
geven. 

131 Meer preventief handelen door Beheerder dan correcties 
achteraf. 

132 Mijn zorgen zijn of ik op den duur nog wel mijn huur kan betalen 
wanneer ik over twee jaar met pensioen ga en minder inkomen 
heb. Bouwinvest kan 5% + inflatie huurverhoging vragen tot de 
markthuurwaarde wordt bereikt die 30% hoger is dan wat ik nu 
betaal. Ik maak me zorgen of ik op oudere leeftijd nog wel mijn 
huur kan betalen. Ik heb namelijk nog  net een midden inkomen. 
Maar dan geen recht op een sociale huurwoning, en kan gezien de 
krankzinnig hoge prijzen ook geen huis kopen.  Een woning is een 
primaire levensbehoefte. Zonder woning ben je niks. je hebt geen 
adres en dak boven je hoofd. Laat dat in Nederland toch niet 
gebeuren. 

133 Misschien handig om onder bepaalde vragen een vrij veld te 
hebben, waarop het antwoord kan worden toegelicht. 

134 mocht Bouwinvest overwegen de woning in ons complex te 
verkopen, zijn wij zeker geïnteresseerd deze te kopen. 

135 Modernisering woning bijv. badkamer ( Bad eruit en vervangen 
door ruime (inloop)douche 

136 MVGM heeft  een monopolie positie opgebouwd bij flateigenaren 
etc . Dit vanwege een schijnbaar een financieél voordeel, maar 
niet voor huurders. Bij MVGM klagen heeft geen enkele zin, de 
klacht wordt veelal genegeerd. Huurdersvereniging zijn incapabel 
en meelopers vanwege een premie per lid. Deze premie wordt 
ook nog verstrekt door Bouwinvest, met een eigen belang. MVGM 
heeft z.g. buiten schilderwerk in oktober aan de firma Wits 
uitbesteed. Dat is door Wits als stopwerk gebruikt er is slecht aan 
1 zijde van 3 flats gewerkt. De 3 flats hebben totaal 12 zijden, dus 
handjeklap MVGM en Wits. Ben benieuwd wat Bouwfonds 
hiervoor heeft moeten betalen. 
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137 Niet tevreden over MVGM, de beheerder, die veel aanmeldingen 
van klachten, reparaties, herstelwerkzaamheden voor zich 
uitschuift en erg traag / niet reageert. Als voorbeeld: Slagboom 
lang buiten werking, ventilator lift maakt lawaai,  druk water 
pomp lang te laag waardoor slechte waterdruk, lekkage in 
appartementen door ramen, toegangsdeur tot gebouw een 
maand open gestaan, intercom werkte niet,  terugkoppeling APK 
nooit gebeurd, slecht onderhoud parkeerplaats. Uiteindelijk alles 
wel gemaakt maar het duurt lang en dat wekt wrevel op bij de 
bewoners.  Ondanks dit elk jaar wel een huurverhoging. 

138 Onderhoud flatgebouw: meer informatie aan bewoners over 
werkzaamheden, frequentie schoonmaken ramen buitenramen 
(nu te weinig!!!). 

139 Onderhoud is  slecht 
140 Onderhoud? wanneer en hoe. Vervanging ivm slijtage. aanpassing 

ivm aardgasreductie. 
141 Ondersteuning bij bezwaar tegen aangekondigde 

huurverhogingen 
142 Onderwerpen die ik mis zijn het onderhoud aan de woning. Wij 

hebben al jaren dezelfde lekkage aan de kozijnen in de woning 
waar blijkbaar niets aan te doen is. Bij ieder regenbui regent het 
ook op de vensterbank. 

143 Onlangs is de entree geheel overbodig renoveerd. Deze zag er nog 
prima uit en over de nieuwe grijze tegels van 2 jaar geleden zijn 
nog een keer lichtere gelegd  Een totaal overbodige actie die zeer 
waarschijnlijk als argument als een huurverhoging zal worden 
worden gebruikt, nog afgezien dat alles wit en steriel is geworden 
en het wel een wachtkamer in een ziekenhuis lijkt 

144 Ons gebouw was oorspronkelijk een senioren complex maar de 
laatste jaren wonen er ook jonge mensen, soms met kinderen. 
Deze maand is een appartement verhuurd aan 3 jonge mannen, 
dat kan toch niet de bedoeling zijn geweest. 

145 Ontevreden over de entree de prachtige grijze Originele tegelvloer 
is  vervangen door een witte vloer de mooie Lift heeft men wit 

gemaakt Onbegrijpelijk! Deze Prachtige Appartementen verdienen 
optimaal een respectvolle renovatie Goed over nagedacht is er 
absoluut niet 

146 Oplossen van gebreken duurt lang. 
147 Parkeerplaats is zeer slecht verlicht. In zomerperiode door het niet 

hebben van klimaatcontrole of driedubbel glas warmte woning 
vaak hoger dan 37°grd. Wat niet acceptabel is  om in te wonen. 
Vriendelijke groet.  W.Maarse. 

148 Parkeerproblemen  Te weinig parkeerplekken in straat . Zouden ze 
bomen anders geplaatsg hebben dan zouden wr 10 plekken meer 
vrij komen ook. 

149 Parkeren wordt steeds groter probleem i.v.m. bedrijfs busjes. 
150 Prima onderzoek. Alleen - daar heb ik me al vanaf het begin over 

verbaasd - verander de naam van het Platform Bouwinvest. Ik krijg 
elke keer als ik post van jullie ontvang pijn in mijn maag, omdat ik 
denk dat Bouwinvest mij de brief stuurt en meestal is dat dan 
slecht nieuws. 

151 Psychotische (logé van) buurman zorgt voor groot gevoel van 
onveiligheid. Verhuurder onderneemt onvoldoende. Tientallen 
inbraken (ondeugdelijk hang en sluitwerk) Lekkages worden niet 
opgelost (3 jaar) 

152 ramen tochten kozijnen gaan rotten 
153 Reden voor te hoge huur: * geen centrale verwarming * 

verouderde woning * achterstallig onderhoud (kozijnen) * tocht 
door ramen 

154 Regelmatige onderhoudswerkzaamheden aan materialen en 
middelen welke betrekking hebben op ons appartementen 
complex. 

155 Rookmelders plaatsen in seniorencomplex lijkt me zeer relevant. 
156 Schoonmaak parkeergarage is beneden maat onderhoud laat lang 

op zich wachten extra knippertje tbv openen garage deur is niet te 
krijgen drugs handel 's avonds voor de deur, is niet wenselijk. 
weinig tot geen controle 
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157 Service,onderhoud en betrokkenheid  van mvgm abominabel. 
Kreet er is geen geld voor 

158 Sinds ik hier woon wordt er steeds gesproken over renovatie van 
de badkamer en de keuken. Maar daar zijn nog steeds geen 
concrete plannen voor.  Laatst is er iemand geweest voor check 
voor een energielabel. Het bleek dat ik oude dubbelglas ramen 
had. En daar heb ik ook nog niets over gehoord.  Ook het hang en 
sluitwerk voldoet beslist niet politie keurmerk. Wel zijn er vorig 
jaar zonnepanelen geplaatst waar ik erg blij mee ben. Dat heeft 
wel een huurverhoging tot gevolg gehad. En de service is goed, als 
er iets kapot is oid word ik meestal direct geholpen. Dat is erg 
prettig. 

159 Slechte isolatie van de woningen 
160 Slechte staat van buiten schilderwerk en houten kozijnen en 

balkondeuren. 
161 Smerigheid in woonomgeving voortdurend kapotte deuren van de 

parkeergarage Het lange adem moeten hebben eer er iets 
gemaakt wordt, bv de terrassen veiligheid in de kelderboxen Het 
bij de nieuwe videofooninstallatie ontbreken van naamplaatjes.  
En voor veel mensen is het al een heksentoer om te kunnen bellen 
met deze videofooninstallatie 

162 Staat van de keuken en badkamer en de hoge huurprijs. 
163 The lessor should be more proactive in taking actions to maintain 

the apartment. 
164 Toen ik hier 22 jaar geleden kwam wonen, kon ik met elke vraag 

bij de technische dienst terecht. Bijv. tuinophoging. De huur is 
gestegen, mijn inkomsten verminderd door pensioen en de 
service vanuit Bouwinvest verminderd. Er is een hoogte verschil 
van meer dan een halve meter en  bouwinvest heeft het beleid 
veranderd,,,, nu moet ik dit zelf regelen. Niet mogelijk.... Graag 
aandacht hiervoor. 

165 Toen wij de huurwoning betrokken is de huur met ca. 30% 
verhoogd tov de vorige huurder Een huurverlaging zou monteer 
gepast zijn 

166 Toevallig heb ik vandaag het onderstaande bericht naar de 
verhuurder gezonden.  De gemeente DenHaag heeft onlangs 
contact met mij opgenomen om onderzoek te doen naar de 
huurprijs van  het appartement welke ik per 15 december 2017 
van u huur. Dienaangaande heeft het Huurteam van de gemeente 
Den Haag  op 19 februari jongstleden het appartement 
nauwkeurig bekeken, nagemeten en beoordeeld op grond van 
193 punten.  Uit dit onderzoek is gebleken dat de daadwerkelijke 
woonoppervlakte (79.23 vierkante meter) beduidend minder is,  
dan door Van 't Hof Rijnland is aangeduid (woonoppervlakte 105 
vierkante meter).  Het Huurteam van de gemeente Den Haag 
heeft vervolgens zorgvuldig een uitgebreide puntentelling 
gehanteerd,  op grond waarvan een maximale huurprijs 
voortkomt ad 963,85 euro.  De werkelijke huurprijs ( € 1242,--) ligt 
aanzienlijk hoger en komt daarmee boven de maximale 
huurprijsgrens uit.  In deze mail voeg ik het rapport en de 
conclusie als bijlage bij. Ik wil u dan ook verzoeken om de 
huurprijs aan  te passen conform de bevindingen van het 
Huurteam van de gemeente Den Haag, op grond van de 
puntenwaardering  en op grond van het feitelijk kleinere 
woonoppervlakte.   Graag zie ik uw reactie op mijn verzoek zo 
spoedig mogelijk tegemoet. Bij voorbaat dank. 

167 tweede lift   in geval uitval lift kan ik niet naar boven en beneden 
is voor mijn niet mogelijk 

168 U zou ook vragen kunnen stellen over de snelheid en accuratesse 
van onderhoud en reparaties 

169 Verduurzaming is belangrijk voor ons, gelukkig wil lokale 
huurdersvvereniging JR Java dit ook! 

170 Verplichte huur garageplaats bij de huur van de woning. Zou 
afgeschaft moeten worden en toch zeker van de mensen die geen 
auto meer bezitten 

171 Volgens mij is uw vragenlijst niet compleet. Ik vind de verhouding 
van de prijs/kwaliteit van de woning bijv. in orde.Ik heb 
aangegeven wat de verhouding inkomen-huur is.  Ik heb niet aan 
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kunnen geven, dat ik de woning duur vind en dat de reden is dat ik 
hiervoor gekozen heb, omdat er niets anders is. Dat hoort volgens 
mij wel bij een betaalbaarheidsonderzoek. 

172 Volgens mij zit er erg veel verschil in de huurprijzen. Ik denk dat 
als ik er uit ga bouwinvest mijn woning onderhanden neemt en er 
een vrije sector woning van maakt. 

173 Voor de huurprijs die we betalen: keuken en vooral het fornuis 
met maar 4 'pitten' is wel klein. Afzuigkap boven fornuis is erg 
weinig krachtig. Diepe gootsteenbak zou erg prettig zijn geweest. 
Misschien zijn dat zaken te overwegen bij uw eventuele 
nieuwbouwplannen. 

174 Voor zo'n complex is 1 lift erg weinig. Bij storing of onderhoud kan 
je niet weg als je afhankelijk bent van de lift. Het complex is 10 
hoog. 

175 Vriendelijk dank voor het goede werk! Wat ik niet begrijp en trend 
bij bouwinvest lijkt is: geheel geen onderhoud uitvoeren, wel in 
het oog springende onderdelen vernieuwen... Zo had het sanitair 
of de keuken nog lang niet vervangen hoeven worden... of 
actueel: kunnen de gezamenlijke entree muurpanelen en vloer 
goedkoop onderhouden worden... wordt er door bouwinvest 
echter van ons en investeerders geld nieuwe vloer en wanden 
geplaatst... en vermoedelijk onder het budget onderhoud! Dat dus 
NIET wordt gedaan! Lekkages, tocht, klapperende leidingen, fout 
afwaterende balkons, vallend stukwerk in trappenhuizen 
rioolluchten bij de bergingen en lekkage plassen in de garage... 
bouwinvest doet niets preventief of duurzaam maar wel heel duur 
als het dus eigenlijk al te laat is... 

176 Waarom krijgen alle huizen hier in de buurt die leeg staan een 
nieuwe keuken en de bewoonde huizen niet? 

177 Wacht op een antwoord van   Van 't Hof 
178 Was het niet handig geweest als er een vraag (of meerdere) 

tussen zat waarmee u concreter zou weten wat er dan aan 
onderhoud beter zou kunnen? Nu blijft het m.i. wat vaag. 

179 Wat ik jammer vind in de vrije sector, is dat het inkomen zo hoog 
moet zijn. Ook vind ik de huur veel te hoog. Hierdoor kunnen 
alleen een bepaalde groep mensen dit huren. Mensen die net te 
veel verdienen voor sociale huur, kunnen bij lange na niet in de 
vrije sector terecht. Ze vallen tussen wal en schip. Ik zelf zou 
pleiten voor een lagere inkomenseis. Dat zou voor heel veel 
mensen verschil kunnen maken. Mensen kunnen vaak de netto 
huur wel betalen, maar de inkomenseis, ligt ver boven hun 
inkomen. Dit vind ik overtrokken. Daarnaast vind ik het 
belachelijk, wat een papierwerk er ingeleverd moet worden, 
voordat de huur gestart kan worden. Bij een hypotheek worden er 
minder persoonsgegevens gevraagd. Uittreksel uit 
basisadministratie bijvoorbeeld. Ik zelf vond het erg overtrokken 
en niet nodig! 

180 Wat meer detailvragen over de kwaliteit van de service van de 
verhuurder en eventueel vragen over energieverbruik en 
duurzaamheid 

181 Wat wij bijzonder vervelend vinden is dat we de afgelopen jaren 
meerdere lekkages hebben gehad agv goedkoop bouwmateriaal 
(buizen onder onze houten vloer, gesprongen hoofdleiding van 
het gehele pand, lekkende raamkozijnen, scheve schuifpui) en een 
paar keer per jaar met een kapotte lift zitten (jong gezin op de 7e 
etage). Hierover ook formeel meerdere malen ons ongenoegen 
geuit per brief. Geen enkele reactie vanuit Bouwinvest ontvangen 
in de jaren, maar wel jaarlijks de kille brief met huurstijging. Dat 
neigt naar onfatsoen. Wel hulp via [… - JS] voor het oplossen van 
de ongemakken, maar agv beperkte budgetten vaak 
tijdelijke/halve oplossingen: goedkoop blijkt duurkoop. 

182 We would like to see the availability of three bedroom apartments 
in Centre Court apartment complex for affordable prices. 

183 We zouden hier wel willen blijven wonen, maar dan met een 
normale huur-verhoging en niet zo als het nu gaat. 
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184 Wellicht in een volgende enquête meenemen of de 
serviceverlening van de verhuurder invloed heeft op het 
overwegen om te verhuizen. 

185 Wij hebben in het verleden meegedaan met de enquête van 
bouwinvest maar kregen de indruk van een te positieve uitkomst. 
daarnaast werd met de kritiek weinig tot niets gedaan. 

186 Wij wonen al  12 jaar in deze woning. De keukenapparatuur die 
inbegrepen is in deze woning is erg verouderd. Denk aan de 
koelkast. Die is zeer energieverspillend door zijn ouderdom. Wij 
hechten veel waarde aan energiebesparing. De rookmelders en 
water/warmte meters zijn wel netjes na 10 jaar vervangen. 
Waarom de koelkast niet? Ook zouden wij het in kader van 
energiezuinig leven een programmeerbare thermostaat willen 
hebben. 

187 Wij wonen hier vanaf het begin, en zie de verpaupering toeslaan, 
jammer, de huizen worden niet goed onderhouden en als er wat 
gebeurt zoals het verven van de woningen, is het grote klappen 
gauw thuiswerk, de wijk was jaren top en kon je dingen 
overleggen, ook zijn de woningen doorstart geworden, het 
interesseert de mensen ook niet, ze gaan er toch weer na 1 of 2 
jaar uit; als wij kans krijgen op een leuke woning doen we dat! Of 
zal deze wijk aangepakt worden, zodat het woongenot weer 
toeneemt.??? 

188 Wij wonen ruim 5 jaar in deze woning en qua ruimte bevalt de 
woning prima. De buitenkant wordt goed in de gaten gehouden 
door de opzichter. Maar binnen in de huiskamer is het bijna niet 
warm te stoken doordat er kou lekt bij het raam. De badkamer 
heeft scheuren en een douche in bad onder schuine wand, voor 
mijn man van 2 meter erg moeilijk instappen/ douchen. Bij alle 
nieuwkomers van laatste 4,5 jaar zien wij dat de huizen compleet 
gerenoveerd worden, terwijl wij nog hoger huur betalen, te weten 
€ 1018,- en er niets gedaan is. In de wijk horen wij dat dit ook voor 
anderen een ergernis is. 

189 Wij zijn erg ontevreden over de afhandeling van klachten, [… - JS] 
hebben wij gemeld dat de afvoer van de gootsteen van de keuken 
soms helemaal niet doorloopt en meest zeer langzaam en dat we 
de gang er in houden door het inschakelen van een aannemer [2x] 
en ontstoppers. De aannemer meent dat de verstopping verder in 
de leiding zit [ wij spoelen alleen maar schoon water door de 
leiding en de vaat gaat min of meer schoon in de vaatwasser]. [… - 
JS] hebben we nog een reminder gestuurd. Tot op heden nog geen 
reactie uit Groningen. Hierover erg ontevreden dus. 

190 Wij zijn erg tevreden over het onderhoud van de huurwoning. We 
wonen hier nu 7 maanden, er zit een nieuwe keuken in, CV-ketel 
is vervangen en de buitenboel is geschilderd. Maar we kunnen ons 
voorstellen dat huurders die er langer wonen hier anders over 
denken.  De communicatie met Bouwinvest vinden we minder 
goed. Ons is voordat de huurperiode inging (telefonisch) verteld 
dat als we zelf een nieuwe huurder zouden aanbrengen we het 
eerste jaar niet hoeven af te maken. Dit hebben we 2x expliciet 
nagevraagd omdat we op het moment van de ingangsdatum ook 
een rolstoeltoegankelijke woning kochten en we dus vooraf 
wisten dat we maar 8-9 maanden een tussenoplossing nodig 
hadden.  Nu het bijna zover is, blijkt dit opeens niet te kloppen en 
mag de door ons voorgestelde huurder pas na onze huurperiode 
in de huurwoning.  Als dit vooraf duidelijker was 
gecommuniceerd, hadden we niet voor deze tussenoplossing 
gekozen. 

191 Wij zijn zeer ontevreden over het schilderwerk aan de buitenkant 
zowel voor als achterzijde van de woning. Het ziet er schandalig 
slecht uit.  Ook is het verzakken van de voorkant en achtertuin 
extreem. 1.5. jaar geleden hebben wij de achterkant opnieuw op 
laten hogen . 14 m2 zand erin . inmiddels is de achtertuin al weer 
15 cm gezakt.  [… - JS] 

192 Wijzing in huurcontract over verplichting tot het afnemen van een 
betaalde parkeerplek. Zeker gezien mijn leeftijd en de 
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mogelijkheid van het in leveren  van het rijbewijs, dus geen auto 
meer, maar wel een betaalde parkeerplaats met zonder gebruik. 

193 Wil zo gewenst wel weer meedoen met een  digitale enquête mits 
dit via de huurdersvereniging wordt gevraagd. 

194 Woning is  slecht geïsoleerd:  koude lekt en soms waait langs 
ramen , sponningen, kozijnen en stijlen. Energieklasse is > E  en 
moet met betere isolatie  naar A of A+. De gevels en vloeren 
stralen heel veel kou uit, die van voet tot kniehoogte  optrekt en 
zelfs als luchtstroom voelbaar is. Afzuigsysteem en afzuigkap 
keuken boven kookruimte is onvoldoende waardoor altijd in het 
hele huis (ook bovenverdiepingen) kookgeuren hangen, hierbij 
helpt koken met geopende keukendeur/raam nagenoeg niet. 

195 Woning is nu ongeveer 30 jaar oud.  Woning tocht aan alle kanten 
dit kost mij extra geld ondanks de zonnepanelen. Tevens is het 
buiten schilderwerk erg slecht. Ook is de badkamer niet meer van 
deze tijd. Gezien het huurbedrag wat betaald moet worden denk 
ik dat aan bovenstaande aandacht besteed moet worden 

196 Woning was in gulden tijdperk een vrijesector woning na de 
invoering van de euro ineens een sociale huur woning, zonder dat 
dit op enige manier is gecommuniceerd. Wie bepaald dit en 
waarom kan ik hier niet tegen in beroep ga. Ik heb hierdoor de 
afgelopen jaren steeds de hoogste huur steniging heb gekregen. 
Dit is de afgelopen jaren bijelkaar meer dan 100€ per maand. Het 
is de reinste diefstal. 

197 Woningen hebben energielabel C! Geen levensloopbestendige 
maatregelen. Onzekere situatie m.b.t. huurverhogingen door 
huuraanpassingsbeleid Bouwinvest en huurbeleid regering, c.q. 
gemeente. 

198 Zaken die kapot zijn sneller repareren. 
199 Zijn er  mogelijkhden/plannen voor de verkoop van huurwoningen 

aan huurders in de toekomst? Hoor dat hier interesse voor is. 
200 Zoals aangegeven zoek ik een koopwoning maar het blijkt erg 

lastig iets soortgelijks te vinden als waar ik nu woon. Elke keer als 
ik aangeef graag mijn huurwoning te willen kopen wordt daar niet 

of afwijzend op gereageerd terwijl het NeoDeocomplex ooit is 
opgezet om te verkopen. Dat ging toen niet door wegens de crisis. 
Inmiddels is de situatie anders en ik wil echt graag kopen, hoop 
dat daar op korte termijn serieus naar geluisterd wordt.  Ik ben te 
bereiken op [… - JS] en hoop oprecht een antwoord te krijgen!  
Met vriendelijke groet, [… - JS] 

201 Zoals al meerdere malen aangegeven bij Bouwinvest  is de huidige 
beheerder erg slordig en niet echt bereidwillig. Je moet ze er met 
de haren bijtrekken voordat er wat gedaan wordt. We hebben bv 
nu al jarenlang last van een slechte riolering, maar er is nog steeds 
geen plan om dit te verbeteren. Je wordt aan het lijntje gehouden. 
De volgende zaken moeten nu echt een keer worden opgepakt: - 
inbraakveiligheid; - riolering; - schilderwerk 

202 Zorg voor beter onderhoud 
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