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Update HV Fijn Wonen -> Nieuwsbrief
nummer 1-> 2021
Het is lang geleden dat u een nieuwsbrief van HV Fijn Wonen heeft
ontvangen. De reden hiervan is dat technisch en administratief het nodige
geregeld moest worden om een grote groep huurders een digitale
nieuwsbrief te kunnen mailen.
De huurdersvereniging bestaat uit een klein groepje leden dat zich inzet voor
de huurders. Wie zijn de leden?
We stellen aan u voor:
Dagelijks Bestuur: Kleis Willemstein, voorzitter; Piet Karman, penningmeester
en Walter Heijnen, bestuurslid.
De overige leden zijn: Petra Brands, Ad de Jong, Ad Dierks, Ad Sinnema,
René Visser en Renske Vreugdenhil.

Met deze samenstelling zijn alle gemeenten uit het werkgebied
vertegenwoordigd in het bestuur. En kunnen de belangen van alle huurders van
Woonkwartier op een goede manier worden behartigd. Iedereen binnen de
vereniging heeft zijn/haar eigen expertise.

Het bestuur is voornemens ongeveer 6 keer per jaar een nieuwsbrief te
verzenden met een aantal vaste onderwerpen.
•

Informatie van en over de huurdersvereniging

•

Actuele onderwerpen en adviesaanvragen van Woonkwartier

•

Landelijk nieuws van de Woonbond

Voor nu een eerste kennismaking met de nieuwsbrief.

Namens het bestuur HV Fijn Wonen

Welke onderwerpen zijn de afgelopen
periode behandeld?
•

Mutatiebeleid (overname roerende goederen bij verhuizing)

•

Prestatieafspraken getekend

•

Samenwerkingsovereenkomst vernieuwd en getekend

•

Sociaal statuut bij sloop, nieuwbouw, renovatie en groot onderhoud
geactualiseerd en getekend

•

Positief advies voer de Postcoderoosregeling afgegeven (zonnepanelen
op appartementencomplexen)

•

Huurbevriezing / wet eenmalige huurverlaging

•

Deelname gemeente Werkgroep Warmtetransitie om na te denken hoe
de gemeente Moerdijk in de aanloop naar 2020 van het "gas af kan"

•

Vragen gesteld hoe de privacy is geborgd bj uitvoering van de nieuwe
Wet schuldhulpverlening (Landelijk nieuwe regeling)

Wist u dat??
Elke huurder van Woonkwartier kosteloos lid is van de vereniging...

U de huurwijzer kunt ontvangen door contact op te nemen met Woonkwartier
voor verzending...

De huren van de sociale huurwoningen dit jaar niet verhoogd worden....

De leden in gesprek gaan met de onafhankelijke visitatiecommissie die de
prestaties en de dienstverlening van Woonkwartier binnenkort gaat
beoordelen.....

De leden deelgenomen hebben aan de woontafels van de gemeente
Halderberge waar gesproken is over Wonen en zorg; Woningbouwbehoefte;
Woningen verduurzamen en toekomstbestendig maken en Jong in
Halderberge.....

En nog veel meer.... Als u mee wilt denken, schroom niet te
bellen: 06 463 198 18 of via info@hvfijnwonen.nl
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