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De invloed van een wooncomplex op de wijkomgeving en andersom  
De problemen in de openbare ruimte hebben een negatieve invloed op een wooncomplex en 
andersom hebben de problemen binnen een wooncomplex negatieve invloed op de openbare 
ruimte.  De Handleiding Veiligheid en Leefbaarheid gaat hier uitgebreider op in.   
  
Hieronder kort een paar voorbeelden met vragen.  
  

(wiet)sigaretten  
Het wooncomplex ligt tussen een tankstation en een coffeeshopboot. Bewoners ondervinden diverse 
problemen zoals   

- Via de ventilatierooster komt wietgeur de woningen binnen  
- Sigaretten worden uit het raam gegooid aan de kant van het tankstation met toenemende 

hitte en hard waaiende wind  
- Sigaretten van bovenste etages waaien de slaapkamerraam of balkon binnen van de 

onderste etages  
- Op de galerijen en in het trappenhuis liggen op verschillende etages dagelijks sigaretten en 

jointjes  
De problemen zijn in 2020 vermeld in het leefbaarheidsonderzoek. Het bestuur heeft sindsdien 
geprobeerd de problemen aan te pakken, maar het probleem blijft zich voortzetten en neemt 
uiteindelijk toe, zie foto's attached.   
  

Vraag:   
Wie kan hulp bieden bij de aanpak van dit probleem?  
  

Financiën VVE  
Jarenlang blijkt de maandelijkse bijdrage niet te zijn geïndexeerd, ook niet toen het wettelijk 
verplicht was, met als gevolg een financieel tekort dat leidde tot een forse verhoging, wat voor veel 
leden te hoog bleek. Als VVE Rechtsbijstand bevestigt dat op de volgende ALV de verhoging kan 
worden aangepast middels een nieuw besluit, komen de leden met nieuwe offertes die een 
besparing opleveren van minimaal 60.000euro met een duurzame oplossing. Echter, zonder de leden 
te informeren, besluit het bestuur de opdracht te verstrekken aan een partij met een duurdere 
offerte en zonder duurzame oplossing.  

   
Intern onderzoek  
Bij bewoners is al jaren weinig vertrouwen in de werkwijze. Het bestuur wordt niet gedragen door de 
meerderheid van de leden (particuliere eigenaren). De meerderheidsstem van de leden heeft geen 
inlvoed, leden vinden dat hun belangen niet worden behartigd en men neemt nauwelijks meer deel 
aan de Algemene Leden Vergadering. Dit is een ongezonde situatie welke ook gevolgen heeft voor de 
omgeving. Vanwege de vele problemen (leefbaarheidsonderzoek, handleiding veiligheid), is Calandria 
een interessante case voor een intern onderzoek. Het biedt verantwoordelijken de mogelijkheid 
uitleg te geven en het zet een voorbeeld voor nieuwe bestuursleden.  
  

VVE en omgeving  
Daarnaast is het belangrijk dat duidelijk wordt welke problemen spelen binnen een VVE, hoe deze 
kunnen worden aangepakt en kunnen worden voorkomen. Deze informatie is nodig, omdat met de 



komst van het aantal grote wooncomplexen, ongezonde VVE-situaties kunnen ontstaan die enorme 
impact gaan hebben op bewoners en hun wijkomgeving.   
 
 
 
  

Vraag  
Welke gemeentelijke instantie houdt zich bezig met VVE-kwesties?  
Welke instantie is in staat verbeteringen op dit terrein door te voeren?  
Welke instantie voert een intern onderzoek uit?  
Bij welke instantie kunnen eigenaren melding maken?  
 


