
Beste leden van de bewonerscommissie N42 
 
 
Graag komen we tot overeenstemming over onze hijsbalken kwestie. Met deze brief doen we daar een 
tweede voorstel toe. En zijn benieuwd naar jullie reactie. 
 
Wat vooraf ging 

Tijdens de voorbereiding van de renovatie spraken we met jullie over het plaatsen van functionerende 
hijsbalken in de woningen van blok N42. Tijdens de bouwuitvoering besloten wij om deze hijsbalken niet 
functionerend uit te voeren. Jullie hebben ons hierop aangesproken. En aangegeven de hijsbalken alsnog 
gebruiksklaar te willen gebruiken. We begrijpen dat het gebruik van een hijsbalk een verhuizing een stuk 
makkelijker maakt. De traphuizen zijn smal en compact. In onze brief van 23 juni 2016 onderkennen we 
de situatie. En bieden we een vergoeding aan terugkerende huurders van € 300,00 voor het ontbreken 
van het gebruik van de hijsbalken. Julie gaven aan dit aanbod af te wijzen. En alsnog functionerende 
hijsbalken te willen, zoals tijdens de voorbereiding is afgesproken. Ook omdat de geboden oplossing 
slechts tijdelijk is en de behoefte aan hijsbalken blijvend is. 
 
Veiligheid 

Wij zijn en voelen ons verantwoordelijk voor de veiligheid van onze huurders en het gebruik van onze 
woningen. Het gebruik van hijsbalken brengt risico’s met zich mee. Zo zijn er in het verleden ongevallen 
geweest die zorgden voor persoonlijk letsel en schade aan gevels.  
 
Ook als huurders de hijsbalk gebruiken zijn wij als eigenaar van de opstal mede verantwoordelijk. In de 
praktijk blijkt dat huurders niet de juiste veiligheidsmaatregelen treffen. Zoals het niet-gezekerd uit een 
raam hangen om de katrol aan te haken. Ook overschrijden ze de maximale hijslast. En is de hijslast niet 
begeleid met een zekering. Dit brengt risico’s met zich mee.  
 
Daarom staan wij niet toe dat de hijsbalken na renovatie functionerend worden gemaakt.  
 
Overlast overige huurders 

De hijsbalken zijn alleen toegankelijk via een woning of berging van een huurder. In het verleden betrof dit 
een algemene ruimte. Om nu een hijsbalk te kunnen gebruiken is de medewerking van een huurder nodig. 
Die moet toestemming  geven voor het betreden van zijn of haar privé ruimte. Dit geeft overlast voor de 
huurders van die woningen. Voor ons is dit een ongewenste situatie. En een reden om de hijsbalken niet 
functionerend te maken. 
 
Analyse van oplossingen 

Jullie hebben aangegeven een blijvende oplossing te willen in de vorm van werkende hijsbalken.  
Eigen Haard kiest ervoor om de hijsbalken niet functionerend te maken. Vanwege de hierboven 
omschreven veiligheidsrisico’s en overlast. 
 
In deze situatie zien wij nog de volgende mogelijke oplossingen: 

1. Verhuislift  
2. Verhuiscontract 
3. Vergoeding 

 
1. Verhuislift  
Verhuislift beschikbaar stellen aan alle huurders in het blok. Hierover hebben we advies gevraagd bij onze 
leverancier Van Vliet, verhuisbedrijf. Zij wijzen op de volgende risico’s bij particulier gebruik: 

 ondeskundig gebruik (opvangen draagarm, afzetten, beschadigen gevel, omvallen, spullen eruit 
vallen, arm of lichaamsdeel tussen apparaat); 

 onderhoud en beheer (kabels en machine); 

 geen verantwoordelijke persoon die kennis en kunde heeft; 

 bij gevolgen door ondeskundig gebruik wordt  Eigen Haard als verantwoordelijk aangewezen.  
 
2. Verhuiscontract 



Een optie is om de terugkerende huurders een verhuiscontract aan te bieden bij Van Vliet, waarbij in de 
komende tien jaar gebruik gemaakt kan worden van een verhuislift met begeleiding. Voor bijvoorbeeld 
acht maal een dag. 

 
3. Vergoeding 
In onze voorgaande brief hebben we een vergoeding aangeboden van € 300,00. Jullie gaven aan dat dit 
slechts een tijdelijke oplossing is. Terwijl de hijsbalkenproblematiek blijvend is. We begrijpen dat er in de 
komende woonjaren zo nu en dan verhuisbewegingen zijn. Bijvoorbeeld bij de aanschaf van een grote 
kast, tafel of bed. Een optie is om de terugkerende huurders een vergoeding voor de huur van een 
verhuislift aan te bieden voor de komende tien jaar. Te denken aan een bedrag van € 1.500,00. Goed 
voor tien maal  een verhuislift. 
 
Aanbod voor compensatie 

Alles overwegende zien wij het derde voorstel als de beste oplossing voor alle betrokkenen. Daarom 
bieden wij een vergoeding voor de huur van een verhuislift aan voor de komende tien jaar. Met een 
waarde van € 1.500,00 in één keer uit te keren. 
 
Reactie 

Graag zien we jullie reactie met twee weken tegemoet. Hierover kunnen jullie contact op nemen met 
Margot Krol of Dirk Jan Kroon. 
 
 
 
Met vriendelijke groet,  
Eigen haard 
 
 
 
 
Cees Stam, 
Manager Renovatie & Groot onderhoud 
 
 


