
 
29 november 2022 
 
Beste Biotopper, 
 
Hierbij een update van de bewonersvereniging, want er zijn nieuwe ontwikkelingen. 
 
Nieuwe voorzitter 
Op maandag 31 oktober is Jeroen Hoekstra verkozen als nieuwe voorzitter van de 
vereniging. 
 
Thom Verheul gaat uit de biotoop verhuizen en heeft Jeroen Hoekstra tijdens de 
vergadering van 31 oktober gevraagd om de vereniging voor te zitten. Als antwoord 
hierop heeft Jeroen aangegeven het belangrijk te vinden dat de vereniging een visie 
doorontwikkelt. Een visie waarmee iedere bewoner en gebruiker op de Biotoop zich 
vertegenwoordigd voelt. Ook vindt hij het belangrijk om in een tijd van mogelijke 
verhogingen en een nieuw contract in samenwerking en in gesprek met CareX te 
bemiddelen. Hiermee hopen we te werken aan een verbetering van wederzijds begrip en  
vertrouwen en betere communicatie tussen ongeruste Biotoppers en CareX.  
 
In deze ledenvergadering waarbij ruim 20 mensen én het voltallig bestuur aanwezig was 
is besloten dat Jeroen de rol als voorzitter overneemt van Thom. Jeroen staat inmiddels 
als voorzitter van de vereniging ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. 
 
Naamswijziging van de vereniging 
Die visie gaat verder dan alleen bewoners. Daarom is de nieuwe naam van de 
bewonersvereniging: Biotoopvereniging 
 
Vragen over energie en contracten 
De vereniging is de afgelopen tijd bezig geweest, en zal de komende tijd inventariseren 
welke zorgen er onder de contractanten én bij CareX leven en hoe de belangrijkste 
zorgen aangepakt kunnen worden. Er is nogal wat onrust ontstaan door eerst de 
berichten over een mogelijke verhoging en daarna een procedure met een 
aangetekende mail. 
Daar komen nu zorgen over het nieuwe contract waarin aangekondigd is met 
voorschotten te gaan werken én een mogelijke verhoging in Januari bij. We hebben 
daarover al een aantal vragen binnen gekregen en zijn meteen daarover met Lenze in 
gesprek gegaan.  
 
Het bericht van de opzegging van de huidige lopende contracten en nu het nieuwe 
contract roepen, ondanks de uitleg vanuit CareX, bij een aantal mensen vragen en 
onzekerheid op. Deze onrust is voor sommigen een stapeleffect van onvrede door 
situaties uit het verleden. 
 
We proberen als vereniging daarom deze situatie helderder te maken door zo feitelijk 
mogelijk gebeurtenissen te scheiden. We richten ons nu vooral eerst op de 
contractswissel, maar inventariseren en bespreken iedere zorg die bij ons binnenkomt. 
 



De vereniging bemiddelt nu om ervoor te zorgen dat er niet onbedoeld onrechtmatig 
gehandeld gaat worden én om een duidelijker beeld van de gang van zaken te geven en 
de redenen erachter. We denken met een langzaam groeiend team mee aan 
constructieve oplossingen.  
Hierbij is ons eerste belang; een zo prettig mogelijk én betaalbaar voortbestaan van de 
Biotoop. 
 
De aankomende gesprekken tussen de vereniging en CareX zullen over de inhoud van 
het contract gaan en het meedenken om de communicatie nog verder te verbeteren.  
De gesprekken zal Jeroen als voorzitter namens de vereniging leiden. 
Afgelopen weken heeft Jeroen met Lenze gesproken over het nieuwe contract en dat de 
vereniging deze met onafhankelijke juristen zal bespreken.  
De bevindingen en feedback van de juristen wordt zo snel mogelijk met Lenze 
besproken. Er volgt binnenkort een ledenvergadering en zullen vooraf een de agenda van 
de vergadering delen. Daarna volgt een gesprek met Lenze en het bestuur van de 
vereniging. 
 
Tijdens de gesprekken met CareX zullen we zoveel mogelijk zorgen bespreken en een 
advies uitbrengen op basis van de gebundelde vragen en verdere input van de leden.  
Ook zullen de verder te nemen stappen worden besproken. Van de ledenvergadering en 
de bespreking met Lenze zal volgens protocol een gespreksverslag door ons als 
vereniging gedeeld worden. We hopen dat deze transparante bemiddeling uiteindelijk 
een aantal zorgen kan wegnemen. 
 
Mocht je vragen of zorgen hebben, mail ze aan de vereniging. 
Wij gaan er mee aan de slag en presenteren een eerste plan in de ledenvergadering. 
We hopen natuurlijk dat iedereen lid wordt zodat we in de eerste plaats via onze eigen 
mail lijst berichten kunnen sturen over de ontwikkelingen, aan een zo groot mogelijke 
groep contractanten binnen de biotoop.  
Uiteindelijk hopen we dat we ons in het nieuwe jaar vooral ook voor veel leuke dingen 
kunnen inzetten. Ook voor die zaken mag je ons altijd mailen. 
 
LET OP! Nieuw mail adres: biotoop@vereniging.org 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Het bestuur van de Biotoopvereniging 
 
KVK 85985937 


