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HET HUURDERSPLATFORM WERKT
AAN HET VERSTEVIGEN VAN
DE HUURDERSBETROKKENHEID
Zo'n veertig huurders van Woningbouwvereniging
Hoek van Holland (WVH) kwamen in september
bij elkaar tijdens de huurdersbijeenkomst. Dat
gebeurde na een uitnodiging van “Houdt Zicht”
om toe te lichten hoe zij het afgelopen jaar bezig is
geweest met het verstevigen van de
huurdersbetrokkenheid. Een enthousiaste groep
huurders heeft zich namelijk verenigd in ‘het
huurdersplatform’ van “Houdt Zicht”. Het
platform werkt momenteel via drie werkgroepen
(wonen, vastgoed en communicatie) aan diverse
huurderszaken en beleidsonderwerpen.

WAT KWAM AAN BOD TIJDENS DE
HUURDERSBIJEENKOMST?
Toelichting over de oprichting van het
huurdersplatform en actueel nieuws rond
het platform
Kennismaking met twee nieuwe
bestuursleden. Welkom Richard van
Klink (op de foto) en John de Vos!

Presentatie van de werkgroepen: met welke
onderwerpen zij het komende jaar aan de
slag willen gaan. Hierop gaven huurders in
de zaal reacties en toevoegingen.
Toelichting over de nieuwe participatie- en
samenwerkingsovereenkomst tussen "Houdt
Zicht"en WVH. Plus de ondertekening
ervan!
Ruimte voor vragen richting "Houdt Zicht"
en WVH.

WERKGROEPEN AAN DE SLAG
Werkgroep Wonen gaat aan de slag met de
volgende onderwerpen:
• de woningbehoeften van senioren en starters
• de kwaliteit van de woonomgeving. Ook het
bekend stellen van de regelgeving en afspraken
met de WVH.
• de prestatieafspraken in overleg met WVH en
de gemeente.
Werkgroep vastgoed kiest voor de volgende
onderwerpen:
• de betrokkenheid bij de nieuwbouw
(Korrelbeton)
• duurzaamheid met name energiemaatregelen
• onderhoud (onderhoudsdienst, eindcontrole na
renovatie, groot onderhoud, Zelf Aangebrachte
Voorzieningen).
Werkgroep Communicatie richt zich allereerst
op het verbeteren van de eigen communicatie
richting huurders:
• zichtbaar maken aan huurders waar "Houdt
Zicht"mee bezig is
• bereikbaar maken van informatie
• gebruik maken van moderne media en waar
nodig op papier.

ONDERTEKENING
PARTICIPATIEOVEREENKOMST
“Houdt Zicht” heeft in afstemming met haar
huurdersplatform gewerkt aan een nieuwe
participatie- en samenwerkingsovereenkomst
met WVH. Hier staat de nieuwe werkwijze
benoemd rond overleg en samenwerking. Deze
concrete afspraken geven houvast en energie
om met elkaar aan het werk te gaan.

Uiteraard komen ook andere onderwerpen aan
bod, maar hier willen de werkgroepen zich
voorlopig het meest op concentreren. Dit najaar
gaan we met WVH aan tafel om hierop door te
spreken.

NIEUWS VOLGEN OF MEEDOEN?
Op de hoogte blijven over de activiteiten van
het huurdersplatform en heeft u uw emailadres nog niet aan ons doorgegeven?
Stuur dan een e-mail aan info@houdtzicht.nl.
Bent u nieuwsgierig of vindt u het leuk om
eens mee te denken en te praten in het
platform? Laat het ons weten! U kunt altijd
een keer vrijblijvend langskomen. Uw
bijdrage is meer dan welkom.

"HOUDT ZICHT" IS BEZIG MET HET MAKEN VAN EEN NIEUWE WEBSITE,
ZODAT WE U STRAKS NOG BETER KUNNEN INFORMEREN. MEER NIEUWS VOLGT.

