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Onderzoek naar mogelijkheid klussendienst
We worden met z’n allen ouder 
en blijven ook langer zelfstandig 
wonen. Mooi natuurlijk. Maar wat 
als u sommige kleine klusjes in huis 
niet meer kunt uitvoeren? Dan biedt 
een klussendienst wellicht uitkomst. 

U kunt nu al bij Woonkwartier 
een serviceabonnement afsluiten. 
Hiermee wordt een aantal kleinere 
reparaties en onderhoudsklussen 
uit handen genomen. Toch blijven 
wel eens wat klusjes over waar met 

name de oudere huurder soms wat 
hulp bij nodig heeft:

• Het vervangen van de batterijen  
 in de rookmelders
• Het in elkaar zetten van een   
 meubelstuk
• Het vervangen van een lamp
• Het ophangen van een foto of   
 schilderij
• Hulp bij verhuizingen
• etc.

HV Fijn Wonen onderzoekt de 
mogelijkheden en interesse om 
deze kleine klusjes voordelig uit te 
laten voeren. Om zo een bijdrage 
te leveren aan het wooncomfort 
van huurders. Wij houden u via 
onze nieuwsbrief en website op de 
hoogte.

Meld u aan voor onze digitale nieuwsbrief
We verstrekken informatie op 
onze website, tijdens de algemene 
ledenvergadering en via deze 
nieuwsbrief die 3 keer per jaar 
verschijnt. Daarnaast zijn we in 2021 
gestart met het verspreiden van 
digitale nieuwsbrieven.  
De verspreiding hiervan is ongeveer 
4 tot 5 keer per jaar. Hiermee zorgen 
we ervoor dat huurders op de hoogte 
blijven van nieuwe ontwikkelingen. 
Wilt u ook als eerste actueel nieuws 
ontvangen? Stuur dan een e-mail 
naar info@hvfijnwonen.nl met hierin 
uw mailadres. Dan zetten wij u op de 
verzendlijst.

Tegemoetkoming energiekosten 
lagere inkomens
In de eerste digitale nieuwsbrief 
van dit jaar stond een artikel over 
een bijdrage in de energiekosten 
voor huishoudens in de bijstand of 
met een laag inkomen. Naar aan-
leiding hiervan ontvingen we diverse 
reacties, onder andere over hoe en 
wanneer de bijdrage kan worden 
aangevraagd. De aanvragen kunnen 
naar verwachting in het eerste 
kwartaal van dit jaar ingediend 
worden. Dit verloopt via het Werkplein 
Hart van West-Brabant, die de 
aanvragen ook behandelt. Zodra de 

aanvragen kunnen worden ingediend, 
wordt dit via de website van het 
Werkplein Hart van West Brabant en 
de social media gecommuniceerd. 

Opgefriste website
Ook de website van HV Fijn Wonen 
was toe aan een opknapbeurt en 
wordt in stappen overzichtelijker 
en toegankelijker gemaakt voor de 
huurder. Neem gerust eens een kijkje 
op www.hvfijnwonen.nl
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Laat je horen
Het is belangrijk dat huurders van 
zich laten horen als er wat speelt. 
Zo ontvingen wij naar aanleiding 
van de oproep een vraag over 
de brandveiligheid binnen de 
complexen. Staat u daar wel 
eens bij stil? Hoe is de situatie 
in uw complex? Is er bij brand 
een duidelijke route? Wie is de 

contactpersoon? Is er een AED? 
En nog meer van dit soort vragen 
die oppoppen. Een mooi onderwerp 
om eens bij stil te staan. Als er 
in uw complex geen duidelijke 
communicatie is of geen vluchtplan 
aanwezig is, neem dan contact 
op met de brandweer voor een 
algemene voorlichtingsbijeenkomst.

Op maandag 21 januari tekenden wethouder Hans Wierikx van de gemeente 
Halderberge, wethouder Désirée Brummans van de gemeente Moerdijk, 
bestuurder Ruud van den Boom vanuit Woonkwartier en Piet Karman van 
HV Fijn Wonen de prestatieafspraken voor 2022.

Prestatieafspraken

Wilt u weten wat u kunt doen 
om zelf energie te besparen? 
Maak dan een gratis afspraak met de 
energiecoach van Woonkwartier via 
energiecoach@woonkwartier.nl of 
0168 35 00 00. Zij vertelt u meer over 
concrete maatregelen, hoe ze toe te 
passen zijn en wat dat betekent voor 
uw portemonnee. Ze kan huurders 
uit de gemeente Halderberge en 
Steenbergen ook helpen met het 
aanvragen van een cadeaubon voor 
energiebesparende maatregelen.

Gratis 
afspraak met 
energiecoach

Wat houden de prestatieafspraken 
in?
De prestatieafspraken kwamen tot 
stand met medewerking van alle 
partijen. Zij gaven allemaal hun visie 
op het wonen in hun gemeente 
in de breedste zin van het woord. 
Onze gezamenlijke afspraken 
staan beschreven in de prestatie-
afspraken die u kunt lezen op 
www.hvfijnwonen.nl. De huurders- 
vereniging gaf tijdens de onder-
handelingen aan wat belangrijk is 
voor de huurder en plaatste 
onderwerpen op de agenda. Zo was  

vergrijzing en de daarbij behorende 
problematiek een onderwerp waar 
afspraken over zijn gemaakt. 
Ook hebben de toenemende vraag 
naar  woningaanpassingen, nieuwe 
woonvormen en zorg voor mede-
bewoners in uw woonomgeving, 
ontmoetingsplaatsen en de 
regelingen voor statushouders 
en arbeidsmigranten onze aandacht.

Wilt u ook iets betekenen voor de 
vereniging?
De huurdersvereniging is er niet 
enkel voor klachten. 

Ons takenpakket is veel breder. 
We proberen op een breed front de 
belangen van onze huurders naar 
voren te brengen. Vraagt u zich af 
wat de huurdersvereniging nog 
meer voor u doet? En wilt u een 
steentje hieraan bijdragen? 
Neem dan gerust contact met 
ons op via info@hvfijnwonen.nl. 
De huurdersvereniging komt op voor 
ieders belang om FIJN TE WONEN.
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Vanaf 1 juli 2022 is in iedere woning een rookmelder verplicht. Deze verplichting bestaat al sinds 2003 voor nieuwbouw-
huizen. In de nieuwe wetgeving staat dat ook in bestaande woningen op iedere verdieping een rookmelder moet hangen. 
Dat geldt eveneens voor huurwoningen. 

Woonkwartier zorgt ervoor dat voor 1 juli elk huurhuis voorzien is van rookmelders. Heeft u hierover vragen, kijk dan 
op de website van Woonkwartier. De verhuurder is verantwoordelijk voor het ophangen van voldoende werkende 
rookmelders. De huurder is zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van de rookmelders. 

De rookmelders zorgen ervoor dat u gewaarschuwd wordt bij een (beginnende) brand in huis. Controleer daarom 
geregeld of de rookmelders nog werken of dat de batterijen vervangen moeten worden. Dit kunt u doen door op 
de testknop van de rookmelder te drukken.  

Laat uw mening 
horen

Rookmelders
vanaf 1 juli verplicht

Erkenning voor de positie van de 
huurdersvereniging
In 2021 stelde een onafhankelijke 
commissie een rapport op over 
het maatschappelijk presteren van 
Woonkwartier. In dit rapport is 
de positionering en versterking 
van de huurdersvereniging als 
aandachtspunt opgenomen. 
Samen met Woonkwartier heeft 
het bestuur van HV Fijn Wonen 
deze uitdaging opgepakt. Dit moet 
ertoe leiden dat de mening van de 

huurders(vereniging) nog meer 
dan nu het geval is wordt mee-
genomen bij de keuzes die de 
corporatie maakt. Dat betekent 
dat de huurdersvereniging eerder 
wordt betrokken, geïnformeerd en 
om haar mening wordt gevraagd 
voordat er besluiten worden 
genomen. Er komt ook meer 
ruimte om als vereniging zelf met 
ideeën en voorstellen te komen. 

Hiermee krijgt de vereniging 
de positie die de Woningwet 
en de Overlegwet ons geven. 
En daarmee wordt de samen-
werking tussen de vereniging en 
Woonkwartier verbeterd. Wat weer 
bijdraagt aan de verbetering van 
de dienstverlening van de 
corporatie aan de huurders.

Op onze website doet het bestuur een oproep om in contact 
te komen met onze bewonerscommissies. Dit mogen zowel 
erkende als niet erkende commissies zijn. Via het secretariaat 
heeft zich al een aantal personen gemeld. Super fijn!! 
Uiteraard worden zij uitgenodigd voor een bijeenkomst. 
Maakt u ook deel uit van een bewonerscommissie en heeft 
u zich nog niet aangemeld? Doe dit dan alsnog door een mail 
te sturen naar info@hvfijnwonen.nl.

BewonerscommissiesAankondiging 
Algemene Ledenvergadering dinsdag 24 mei

U bent van harte welkom tijdens de algemene ledenvergadering op dinsdag 24 mei om 19:00 uur in het Veerhuis 
in Oud Gastel.

Naast het thema verduurzaming staat ook de  statutenwijziging van de vereniging op de agenda. Uiteraard worden 
de agenda en de stukken tijdig op onze website geplaatst en houden we u op de hoogte via onze website, 
de digitale nieuwsbrief en een advertentie in de Bode.

Als huurdersvereniging willen we u als huurder graag zo 
goed mogelijk informeren en betrekken. Daarom namen 
wij recent een abonnement op het automatiserings-
pakket LASSO. Hiermee kunnen we onze leden sneller 
van actuele informatie voorzien. Ook kunnen we actief 
hun mening opvragen, bijvoorbeeld door middel van 
een enquête. 

Vindt u het belangrijk dat ook uw mening wordt gehoord? 
En wilt u geïnformeerd worden over actuele kwesties? 
Stuur dan uw mailadres, liefst voorzien van uw naam, 
adres en woonplaats naar info@hvfijnwonen.nl. 
Dan wordt u een aantal keer per jaar door ons benaderd 
om mee te denken over bepaalde vraagstukken. Als meer 
leden meedenken staan we sterker richting Woonkwartier 
en zijn we een nog betere sparringpartner. Heeft u nog 
vragen hierover? Neem dan gerust contact op met Karin 
van Beers, 06 463 198 18 of info@hvfijnwonen.nl
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