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Nieuwsbrief Bewonerscommissie Huize St. Maarten (Maartenshof, Weeshuishof, Zusterhof, en bijbehorende woningen aan de St. Jacobsgracht, Raamsteeg en Hoefstraat)  

VERSLAG OPRICHTINGSVERGADERING 15 MEI 
 

p 15 mei jongstleden vond de oprichtingsvergadering van de 
bewonerscommissie Huize St. Maarten plaats, in aanwezigheid van 
een vertegenwoordiger van de Huurders Belangen Vereniging (HBV). 

De vergadering werd voorgezeten door Roeland van Wely en Suzanne Stil. 
 
De opkomst was hoog: er namen 28 bewoners aan de vergadering deel.  
 
Na een korte introductie door Roeland, legde Marco de doelen van de 
commissie en de redenen voor de oprichting uit. De vertegenwoordigster van 
het HBV gaf vervolgens als toevoeging aan wat de rechten van en 
mogelijkheden voor een bewonerscommissie zijn. Enkele vragen van de 
aanwezigen werden beantwoord. 
 
Daarna stelden de negen kandidaat-commissieleden zich voor: drie uit ieder 
hofje. Omdat de maximum omvang van een bewonerscommissie per HBV 
regels 9 personen is, werd gevraagd of iedereen akkoord ging met deze negen 
leden.  
 
Eén bewoner maakte bezwaar tegen een specifiek commissielid, zodat een 
stemming nodig was. Zesentwintig bewoners brachten een stem uit (twee 
hadden eerder de vergadering verlaten). De telling van de stemmen gebeurde 
door de vertegenwoordigster van het HBV. Alle negen de kandidaat-leden 
werden met ruime meerderheid van stemmen gekozen. 
 
Tijdens de vragenronde was onder meer de manier van besluitvorming in de 
commissie het onderwerp. 

 
GEKOZEN LEDEN VAN DE COMMISSIE 

 
e volgende commissieleden zijn gekozen, in alfabetische volgorde  
(de voorlopige taakverdeling binnen de commissie is door de 
commissie zelf bepaald bij de eerste vergadering op 22 mei j.l): 

 
 
 
Chaffik Jedou  Zusterhof 24 
Marco Langbroek Zusterhof 12 
Lillian Rijsdijk  Weeshuishof 1 
Ivo van Spronsen Maartenshof 19 
Suzanne Stil   Zusterhof 6  (penningmeester) 
Joost van Gijzen Weeshuishof 13 (secretaris) 
Roland van Vliet Maartenshof 16 
Roeland van Wely Sint Jacobsgracht 3 (voorzitter) 
Bart Verweij  Weeshuishof 12 
 
 
De commissie heeft tot doel tot een betere communicatie tussen Portaal en 
de bewoners te komen, en de sociale cohesie in het complex te bevorderen. 
 
Een folder over de doelen en werkzaamheden van een bewonerscommissie is 
te downloaden via de website van Portaal:  
 
 
https://www.portaal.nl/ik-huur/mijn-buurt/bewonerscommissies/ 
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