
Bewonerscommissie Grasland en Klaverland 

Geachte leden van de raad,

Als bewonerscommissie Grasland en Klaverland hebben we altijd een goede relatie met de
WSL gehad. Dat veranderde drastisch nadat wij op Gras- en Klaverland een enquête hielden.  

De gemeente werkt nauw samen met de WSL. Wij vinden het van belang dat ook u kennis neemt
van onderstaande handelwijze van de WSL. Onze commissie en bewoners stonden versteld.

Van de ene op de andere dag heeft de WSL (zonder enig overleg) alle ouderenwoningen op
onze pleintjes opengesteld voor bewoning vanaf 18 jaar. De woningen waren altijd bestemd
voor ouderen. Een hecht seniorenwijkje met bewoners van zelfs meer dan 80 en 90 jaar oud.

N.a.v. veel onrust onder de bewoners heeft onze commissie een enquête georganiseerd. 
Uitslag: bijna iedereen wilde dat onze pleintjes bleven voorbehouden aan ouderen.

We hebben die uitslag aan de Woningstichting gepresenteerd. Tot onze grote schrik werd onze
enquête door dhr. van Haastrecht (manager wonen WSL) respectloos de grond in geboord. 

Wij werden, incl. ons 82 jarig commissielid, als kleine kinderen in de hoek gezet.

Daarna heeft dhr. van Haastrecht schriftelijk gedreigd om onze commissie aan de kant te zetten.

Wij hebben niets misdaan. In welk land wonen wij? Wij stonden perplex. Nog steeds.

Mw. Brewster (directeur-bestuurder WSL) wringt zich in allerlei bochten en weigert 
voor het gedrag van dhr. van Haastrecht namens de WSL excuses aan te bieden.

We hebben de HLVE (Huurders Leusden Voor Elkaar) per brief om hulp gevraagd. 

Nota bene: ter afhandeling stuurt de HLVE onze hulproep door naar de..., ja naar de WSL!

De HLVE zegt onafhankelijk te zijn. Voor de huurders, voor elkaar. Het tegendeel is gebleken. 

Kennelijk speelt de HLVE onder één hoedje met de Woningstichting.

Het is bijzonder triest om te zien dat de Woningstichting zich níets van bewoners aantrekt en
(zonder enige vorm van overleg) botweg haar wil oplegt. Als daar bovenop ook nog wordt
gedreigd om onze commissie op te heffen en geen enkel excuus volgt, is de maat vol. Overvol.
We zijn met onze bewonerscommissie gestopt.

Met dank aan dhr. van Haastrecht en mw. Brewster van de Woningstichting Leusden.

Met vriendelijke groet,

Namens de voormalige bewonerscommissie Gras- en Klaverland,

Ane Harting

Aan de gemeenteraad van Leusden

Betreft: wegpesten bewonerscommissie 
door de WSL (Woningstichting Leusden).

Leusden, 19 augustus 2018
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