
Aanwezigen bestuur: Joeri, Tessa, Emiel 

Aanwezigen RvC: Philipp, Suzanne, 

Aantal aanwezigen: 12 personen. 

Notulist: Sjors 

Begin: 19:00 

Eind: 19:45 

 

1. Opening 

Joeri opent de vergadering om 19:01. Hij heet iedereen welkom.  

– Vaststellen agenda 

De agenda van de vergadering wordt door Joeri kort toegelicht. Hierop waren geen op- of 

aanmerkingen vanuit het publiek.  

Notulen van vorige algemene ledenvergadering: Geen opmerkingen worden aangedragen 

 

2. Algemene updates 

Joeri spreekt over het afsluiten van de torens en de door de VBU uitgezette enquête. Deze enquête 

heeft bevestig dat het standpunt van de VBU in deze kwestie in lijn is met die van de bewoners. De 

uitkomsten uit de enquête en de mening van de VBU kunnen als volgt worden samengevat: De VBU 

en de bewoners op Uilenstede staan positief tegenover het afsluiten van de torens (bewoners iets 

gematigder dan de VBU), maar de manier waarop DUWO het heeft voorgesteld is niet aanvaardbaar. 

DUWO wil op iedere eenheid één bel per gang en één bel in iedere keuken bevestigen. VBU en de 

bewoners vrezen dat het woongenot hierdoor ernstig in het geding komt omdat de deurbel nu 

veertienmaal zo vaak afgaat als voorheen. De resultaten van de enquête zijn naar DUWO verzonden, 

maar die hebben zich hiervan niets aangetrokken en zijn al begonnen met de afsluiting. VBU 

probeert DUWO onder druk te zetten via landelijke media, gemeente Amstelveen en het mobiliseren 

van bewoners. We moedigen de leden en bewoners aan om ook klachten in te dienen nadat de 

afsluiting heeft plaatsgevonden. 

Afrekening servicekosten. Hierin heeft de VBU een succes behaald. Er werd door DUWO geld 

gevraagd in de servicekosten voor de marmoleumvloer. De VBU heeft aangekaart dat we een 

onderbouwing willen hebben van deze kosten. Naar meermalig een verzoek hiernaar ingediend te 

hebben is DUWO overstag gegaan. Zij hebben besloten de vloer niet meer door te berekenen in de 

servicekosten, de besparing komt neer op circa 25,- Euro per bewoner die gebruik maakt van een 

dergelijke vloer. 

Er blijft een tekort in het Bestuur. Wij zijn nu met drie personen in het bestuur exclusief Sjors die 

voor zes uur p/w is aangesteld als bestuurlijk adviseur. De VBU voegt graag (met het oog op 

eventueel aftredende bestuursleden) één tot twee bestuurleden toe. Naast het tekort in het bestuur 

kampt ook de commissie met problemen in de bezetting. Na de zomer zijn zij nog slecht met drie 

personen en zien dit graag aangevuld worden naar een totaal van vijf.  

 



– Voorstellen nieuwe bestuurslid SHO Emiel Wegman. 

Emiel 24 is jaar oud. Hij doet een master strategie en organisatie aan de VU. Hij heeft gewerkt bij een 

verhuurplatform voor kantoorruimtes. Emiel wilde bij de VBU aangezien het hier inhoudelijker is dan 

bij andere besturen en gerelateerd is aan zijn loopbaan, sinds juni is Emiel actief bij de VBU als 

bestuurslid SHO.  

– Voorstel duurzame investering 2019 (temperatuurmetingen nieuwbouw). 

De VBU wil graag het budget dat in de begroting is vermeld als duurzame investering gaan gebruiken 

voor het installeren van temperatuurmeters in de nieuwbouw. Het is namelijk enorm warm in de 

nieuwbouw en dit probleem speelt al een hele lange tijd. Om echt stappen hiermee te kunnen zetten 

willen wij het probleem eerst beter in kaart brengen, zodat we echt aan kunnen aantonen dat boven 

een bepaalde acceptabele temperatuur komt. Als de resultaten uitwijzen dat de hitte inderdaad 

boven een acceptabele norm uitkomt, dan willen wij dit bij DUWO voorleggen om hen beter bewust 

te maken van de ernst en aandringen op echte oplossingen. Mochten oplossingen vanuit DUWO 

uitblijven dan staan wij met exacte data sterker als het aankomt op een eventuele rechtszaak.  

Het idee is om de warmtemetingen over een jaar uit te voeren, hierdoor kunnen we echt aantonen 

hoe warm het is in de nieuwbouw en staan we sterker in het ondernemen van vervolgstappen. 

Aangezien is gebleken dat eenmalige metingen vaak weinig zeggen over de voortdurende last.  

Joeri presenteert het plan waarop wij de warmtemetingen willen uitvoeren. Hij presenteert een kaart 

die inzichtelijk maakt op welke plaatsen in de nieuwbouw wij de warmtemeters ophangen. Dit is 

vooral gericht op de ochtend-, middag- en avondzon. Het kan voorkomen dat we een specifieke 

bewoner niet kunnen bereiken of dat deze persoon niet wil meewerken. In dit geval nemen we een 

de dichtstbijzijnde naburige kamer voor het ophangen van de meter. Het idee is om op de spreiding 

van de meters door het gebouw heen zo gelijkmatig mogelijk te verdelen, dit komt neer op metingen 

op de benedenverdieping, de middelste verdieping en de bovenverdieping. 

De apparatuur die wij hiervoor gaan gebruiken zijn hetzelfde als dat DUWONERS heeft gebruikt voor 

de metingen in de woningen van haar leden. De ervaring bij DUWONERS over deze warmtemeters 

waren zeer positief. Een bijkomend voordeel is dat zij hebben uitgezocht hoe de meters werken en 

wat de beste methode voor het met meten is. Om het gebruiksgemak van de meters te laten zien 

pakt Joeri er een meter bij en laat zien hoe het werkt. De meters ijken we met een ijkmeter. Aan de 

meters is een app gekoppeld, met deze bewoners is de data gemakkelijk af te lezen en kunnen de 

bewoners zeer eenvoudig de verzamelde data naar de VBU versturen. Joeri laat via een filmpje zien 

hoe de data via een applicatie naar de VBU kan worden gestuurd. Iedereen bevestigt dat dit 

inderdaad erg eenvoudig is.  

We gaan de temperatuur meten en de luchtvochtigheid. Joeri laat een grafiekje zien van metingen 

die hebben plaatsgevonden in het kantoor van de VBU. We kunnen dan aantonen hoe warm het is 

geweest per half uur, dat is wat ons betreft gedetailleerd genoeg. 

In totaal willen we 72 meters aanschaffen voor, dit is voldoende voor alle woningen die we hebben 

geselecteerd in ons plan van uitvoering. De ijkmeter moet worden gekocht en er zijn verschillende 

andere kosten namelijk het aanschrijven per brief en het vervangen van eventueel defecte meters. 

De totale (verwachte) kosten komen uit op een bedrag van ………….  

Deze kosten willen we boeken onder het budget van de duurzame investeringen. Wij vinden dit een 

duurzame investering, omdat het direct ten gunste komt aan de bewoners van de nieuwbouw. 

Mocht DUWO niet zelf tot inziens komen dat er echt iets moet veranderen dan kunnen we met deze 



gegevens juridisch stappen ondernemen, dat geldt niet alleen voor de huidige situatie maar ook voor 

huurders in de toekomst.  

Dit bedrag is een opstartbedrag waarmee we kunnen starten met de metingen.  

Tessa heeft geen aanmerkingen 

Emiel zegt de data ook waarde hebben op het beleid van DUWO breed dit ook voor DUWO. Met deze 

data kan de VBU namelijk voorkomen dat in andere nieuwbouwprojecten op dezelfde wijze gebouwd 

gaat worden. Op deze manier hebben de gegevens niet een eenmalige maar juist een constante 

waarde.  

 

Suzanne wil graag een vragenronde instellen.  

Suzanne: hoe staat duwo hier tegenover?  

Joeri: DUWO staat hier postitief tegenover, want ook zij erkennen het probleem en willen graag 

meedenken over oplossingen.  

Suzanne: hoe staat duwo er tegenover dat dit onder het kopje duurzame investeringen valt?  

Joeri: Daar heeft DUWO niks over te zeggen. 

Suzanne: willen jullie de deelnemers ook nog iets geven aangezien die er wel moeite voor moeten 

doen?  

Joeri: daar hebben we wel over nagedacht, maar de kosten van dergelijken aardigheidjes kunnen 

behoorlijk oplopen. Zo komt een cadeau van 10,- Euro per bewoner die meewerkt, al neer op 720,- 

Euro die extra begroot moet worden.   

Philip en wat als de bewoner de data niet opstuurt na die twee weken? 

Joeri: we hebben dan nog twee weken speling en zullen in het ergste geval dan zelf langsgaan bij de 

bewoners die bijna te laat zijn.  

Philip: Jullie willen dus 72 meters kopen. Waarom hangen jullie die niet juist allemaal op de 

hotspots op zodat ze echt aantonen dat de temperatuur heel hoog is?  

Joeri: we willen een algemeen beeld over de temperatuur in de nieuwbouw.  

Philip: is het niet beter om echt te focussen op de gebieden waar het warm is?  

Joeri: we willen precies weten waar de problemen zitten, maar als je alleen op de hotspots meet dan 

sla je bepaalde gebieden over. 

Jelle: geeft aan dat je wel een methodologisch goede meting moet doen en dat kan niet wanneer 

je alleen de hotspots meet.  

Cathy je hebt ook te maken met airco en gordijnen hoe ga je daar mee om?  

Joeri: je kan niet van mensen verwachten dat ze bijhouden wanneer de gordijnen open en dicht zijn. 

We noteren wel welke kamers airco’s hebben. We gaan er bij het interpreteren van de data van uit 

dat mensen er alles aan doen om het zo koel mogelijk te houden. Mede om deze reden hebben we 

besloten om over een jaar en op verschillende plekken te meten, zodat bepaalde onbetrouwbare 

waardes eruit gefilterd worden.  



Bewoner: is het doel dan om een rechtzaak aan te spannen?  

Joeri: nee, dat is niet het uiteindelijke doel. We willen hiermee het probleem in kaart brengen. We 

willen weten welke kamers zo heet zijn en dan een oplossing daarvoor bedenken, dat kan eventueel 

middels een huurverlaging aan de hand van een rechtszaak. Heel veel oplossingen zijn namelijk al 

geprobeerd, zoals ventilatoren en folie voor ramen. Deze oplossingen zijn allemaal gepresenteerd als 

grote successen, met de meters kunnen we vanaf nu zien wat daadwerkelijk het effect is van een 

oplossing en dus sneller schakelen. 

 Bewoner: het verlaagd de temperatuur natuurlijk niet, maar ik snap wel dat je hiermee het 

probleem in kaart kan brengen.  

Emiel: Dat klopt, maar dit heeft ook hopelijk ook invloed op nieuwbouwprojecten en op die manier 

zorgen we wel dat die bewoners niet dezelfde hitte moeten ondergaan. 

Joeri: er is een rechtzaak geweest waarbij een huurverlaging van 50% is toegepast. Het meten is dan 

ook vooral een middel om druk te zetten op de verhuurder om met oplossingen te komen, dat 

verlaagd de temperatuur inderdaad niet per direct.  

RVC Suzanne en Philip: Wij willen even zeggen dat de RVC positief  is over dit plan en dat zij 

positief adviseren hierover. 

Joeri: Bedankt, zijn er nog meer vragen over de stemmingen?  

Stemming. Joeri vraagt of er nog vragen zijn over de stemming. Niemand reageert dus de stemming 

kan van start gaan. Joeri deelt aan iedereen de stembiljetten uit. 

Daarna worden de stemmen geteld door Suzanne en Joeri. De stemmingen zijn als volgt: 

Notulen:   11 voor 0 tegen 1 onthouden 

Tessa     11 voor 0 tegen 1 onthouden 

Emiel     11 voor 0 tegen 1 onthouden 

Budget duurzame investeringen 2019:  12 voor 0 tegen 0 onthouden 

Joeri vraagt of er nog vragen zijn en gaat iedereen af.   

Mynor: is er al een gesprek ingepland met Wieb voor het organiseren van de feesten?  

Joeri: Dit is nog niet ingepland, maar dat gaan we zo snel mogelijk doen. 

Cathy: wanner doen jullie de eenheidsbezoeken? 

Joeri: we willen dit samen met Fred doen, hij is helaas op vakantie. In oktober gaan we hiermee van 

start.  

Jelle: hebben jullie de parkeerevaluatie al gepland?  

Joeri: we hebben de gemeente gemaild, maar de contactpersoon is op vakantie helaas. 

Joeri bedankt iedereen en luidt de borrel in. 

Einde ALV: 19:36 

 



– Stemmingen. 

 

Over de volgende onderwerpen zal worden gestemd: 

– Goedkeuring notulen ALV 27 mei 2019. 

– Instemming bestuursleden Tessa van Esch en Emiel Wegman. 

– Budget duurzame investering 2019 investeren in hitteproblematiek nieuwbouw. 


