
Stichting Huurders Belangen Noordwijkerhout en de Zilk 
 

 
 

Postadres: Kornoeljelaan 27 2211NE Noordwijkerhout 
e-mailadres info@hbnz.nl 
Website: www.hbnz.nl 
 

Wie is HBNZ 
 
Huurdersbelangen Noordwijkerhout en de Zilk is een stichting die 
de belangen behartigd van alle huurders van Woningstichting Sint 
Antonius van Padua in Noordwijkerhout en de Zilk. 
Het bestuur van HBNZ bestaat uit vertegenwoordigers (allen 
huurder) uit Noordwijkerhout en de Zilk. 
HBNZ is een volwaardige gesprekspartner van Woningstichting Sint 
Antonius van Padua en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de 
corporatie. 
Bij de invoering van de nieuwe woningwet zijn we ook een 
volwaardige partij bij het maken van de verplichte 
prestatieafspraken met de gemeente en de corporatie. 
 

Wat doet HBNZ 
 
Het doel van de stichting is om namens de huurders mee te praten 
en te denken over die zaken die van belang zijn voor de huurders. 
Daarvoor heeft HBNZ regelmatig overleg met de Woningstichting 
Sint Antonius van Padua en de Raad van Commissarissen. 
Punten van overleg zijn bijv. de jaarlijkse huurverhoging, 
nieuwbouw en sloop, renovaties, duurzaamheid, leefbaarheid, 
financiën etc. etc. 
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De toekomst van HBNZ 
 
Met de invoering van de nieuwe woningwet wordt de positie van 
de HBNZ steeds belangrijker. 
Om goed te kunnen meepraten, vinden wij het als HBNZ dan ook 
erg belangrijk om onze kennis te vergroten middels het volgen van 
trainingen, informatiebijeenkomsten, voorlichtingen en dergelijke. 
Indien nodig laten we ons adviseren door externe adviseurs. 
Ook zijn wij lid van de Woonbond. 
Om alle huurders goed te vertegenwoordigen streven we naar een 
bestuurssamenstelling waarin alle wijken van Noordwijkerhout en 
de Zilk zijn vertegenwoordigd. 
Ook het contact met onze achterban vinden wij heel belangrijk, als 
huurders verbeterpunten zien stellen wij het op prijs als deze met 
ons gedeeld worden. 
 

Bent u een huurder van Woningstichting Sint Antonius van 
Padua? 
 
En wilt u meer weten van HBNZ, of heeft u vragen over huurders- of 
verhuurderszaken, dan staan we u graag te woord of helpen wij u 
op de juiste weg, dit kan per mail of per brief. 
 

Website 
 
Bezoekt u ook eens onze website www.hbnz.nl deze is actueel en 
heeft heel veel belangrijke informatie voor u als huurder! 
 

 

 Voor uw belang!  

http://www.hbnz.nl/

