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Van de vicevoorzitter 
Beste leden, 
In 4 maanden tijd kan er heel wat 
veranderen. Mijn vorige artikel schreef 
ik nog onder de titel “Van de voorzitter”. 
Boven dit artikel staat bijna dezelfde 
titel, maar dan met de toevoeging  
“vice”. Toch staat er weer mijn naam 
´René Visser´ onder. 

Algemene Ledenvergadering
De Algemene Ledenvergadering wordt 
altijd gezamenlijk door het bestuur 

Graag stellen we u voor aan 
Renske Vreugdenhil,  
onze afdelingsfunctionaris 
Wij stellen u voor: Renske Vreugdenhil, afdelingsfunctionaris

Mijn naam is Renske Vreugdenhil en 55 jaar jong. Ik werk als 
beveiligingsbeambte. Voordat de fusie tussen de woningcorporaties en 
fusie huurdersverenigingen een feit was, was ik al actief als bestuurslid 
bij HV Moerdijkse Waard.
De fusies van Woonkwartier en HV Fijn Wonen waren best ingrijpend. 
Na de fusie bij de nieuwe vereniging HV Fijn Wonen ben ik 
afdelingsfunctionaris geworden.
Mijn aandachtspunt als afdelingsfunctionaris, is het 
woonruimtebemiddelingssysteem, voor velen bekend onder de 
naam Klik voor Wonen. Ik ben me bewust van de verantwoording ten 
opzichte van de 9000 huurders en hun belangen. Ik sta open voor 
advies en informatie.

voorbereid. Ieder heeft zijn/haar rol in 
de vergadering. Mijn rol was voorzitter 
en dat ging naar ieders tevredenheid 
goed, behalve die van mezelf.  
Door privéomstandigheden zat ik 
niet helemaal lekker in mijn vel en na 
een paar weken wist ik het: Ik wil nog 
wel verder als bestuurslid, eventueel 
als vicevoorzitter, maar niet meer 
als voorzitter. Op de eerstvolgende 
bestuursvergadering heb ik dit 
uitgesproken en alle bestuursleden 

waren het met me eens. Kortom, de 
vereniging heeft een nieuwe voorzitter 
(zie hieronder en op bladzijde 2) en ik 
ga verder als vicevoorzitter. Ik blijf voor 
alle leden klaar staan en help ieder lid 
die daar behoefte aan heeft, maar wel 
als vicevoorzitter. 

Ik wens jullie veel leesplezier!

René Visser
Vicevoorzitter HV Fijn Wonen
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Geacht lid, beste lezer,
Het redactieteam van deze nieuwsbrief 
heeft mij gevraagd mezelf aan u voor te 
stellen. Het is namelijk gebruikelijk dat 
bestuursleden van uw huurdersvereniging 
zich wat meer laten zien. Op deze manier 
leert u de mensen kennen die zich voor 
u inzetten om het wonen in een huis van  
Woonkwartier zo aangenaam mogelijk 
te maken. Vanuit dit uitgangspunt is ook  
de naam van de huurdersvereniging 
ontstaan: Huurdersvereniging Fijn Wonen. 

Wie ben ik?
Mijn naam is Cor de Klerck en ik woon 
al bijna 48 jaar in Fijnaart. Mijn vrouw 
heet Corry van Aken. Corry en ik mogen 

ons de gelukkige oma en opa noemen 
van twee hele lieve kleinkinderen. 

Vorig jaar heb ik mij aangemeld om  
HV Fijn Wonen te ondersteunen.  
Gelukkig zijn er veel nuttige dingen waar  
je als pensionado aan kunt bijdragen in 
je dorp- of leefomgeving. De huurders-
vereniging is er één van. 

Wat heb ik in het verleden gedaan? 
Nu ik alweer 8 jaar geleden mijn werk 
bij de gemeente Moerdijk heb afgesloten, 
is stilzitten beslist niet mijn ding.  
In mijn werkzame leven heb ik ruim  
30 jaar voor het Ministerie van Verkeer  

en Waterstaat gewerkt. De laatste jaren 
werkte ik bij de gemeente Moerdijk.

Cor de Klerck

Lees verder op de volgende pagina...

HV Fijn Wonen
Antwoordnummer 5456 
4761 ZC  Zevenbergen
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Andere hobby´s
Verder heb ik in de fotografie een leuke 
hobby gevonden en vind ik het kerkkoor 
nog steeds een leuke bezigheid. 

Met overtuiging ingestemd om 
voorzitter te zijn
Tijdens de Algemene Ledenvergadering 
van HV Fijn Wonen van 6 mei jl. ben  
ik gekozen als bestuurslid van uw  
vereniging. Vervolgens ben ik door de 
overige bestuursleden gevraagd het  
bestuur, als voorzitter, van HV Fijn  
Wonen op me te nemen. Ik heb hier met 

overtuiging ingestemd. Het reilen en 
zeilen van de huurdersvereniging heeft 
al langer mijn aandacht. Maar dat geldt 
ook voor woningcorporatie  
Woonkwartier die als verhuurder uw 
woningen beheert. 

Kijk eens op de websites
Over de Huurdersvereniging Fijn Wonen 
en Woonkwartier is veel informatie op 
het internet te vinden. Als ik uw interesse 
heb gewekt, neem dan gerust eens een 
kijkje op de site van deze vereniging en 
stichting. 

Ik hoop dat ik de belangen van de  
huurdersvereniging kan uitdragen en 
verder kan uitbouwen.

Uw voorzitter, Cor de Klerck
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Onderstaand een overzicht van de vragen en de  
mogelijkhedenom deze op de juiste manier te  
beantwoorden. In de tabellen staan de  
belangrijkste antwoordmogelijkheden  
weergegeven:

Voldoende / goed 
Niet onvoldoende, niet voldoende 
Slecht / onvoldoende

Enquête
resultaten deel 2
In de vorige editie van HV Fijn Wonen Nieuws heb ik een 
conclusie opgesteld van de enquête die HV Fijn Wonen 
begin dit jaar onder alle huurders hield. In dit artikel
ga ik nog wat uitgebreider in op een aantal onderdelen.  
Bijvoorbeeld onderhoud aan de woningen, ventilatie en 
energiebesparing. In dit artikel komen zowel cijfers van 
tevreden als van ontevreden respondenten aan de orde.

Moerdijk Halderberge Dinteloord 

1 Onderhoudstoestand buitenzijde woning
voldoende / goed  55% 56% 64%
niet onvoldoende, niet voldoende  22%  20% 12%
slecht / onvoldoende 15% 23% 24%
2 Onderhoudstoestand keuken
voldoende / goed 65% 64% 80%
niet onvoldoende, niet voldoende 16% 13% 14%
slecht / onvoldoende 15% 18% 5%
3 Onderhoudstoestand badkamer
voldoende / goed 58% 62% 73%
niet onvoldoende, niet voldoende 18% 14% 10%
slecht / onvoldoende 22% 20% 15%
4 Onderhoudstoestand toilet
voldoende / goed 60% 64% 78%
niet onvoldoende, niet voldoende 17% 17% 2%
slecht / onvoldoende  21% 15% 20%
5 Onderhoudstoestand berging/schuur
voldoende / goed 39% 42% 47%
niet onvoldoende, niet voldoende 21% 17% 24%
slecht / onvoldoende 38% 40% 27%
6 Geluidsisolatie
voldoende / goed 52% 62% 59%
niet onvoldoende, niet voldoende 19% 15% 20%
slecht / onvoldoende 26% 22% 20%
7 Inbraakwerende voorzieningen
voldoende / goed 56% 53% 54%
niet onvoldoende, niet voldoende 15% 19% 14%
slecht / onvoldoende 27% 27% 32%
8 Kozijnen, inclusief schilderwerk
voldoende / goed 55% 56% 64%
niet onvoldoende, niet voldoende 22% 20% 12%
slecht / onvoldoende 21% 23% 24%

Moerdijk Halderberge Dinteloord 

1 Warmte – isolatie van uw woning
voldoende / goed  47% 48% 54%
slecht / onvoldoende 33% 30% 29%
niet onvoldoende, niet voldoende 18% 20% 20%
2 Energiezuinigheid van uw woning
voldoende / goed 41% 41% 54%
slecht / onvoldoende 31% 31% 27%
niet onvoldoende, niet voldoende 21% 24% 27%
3 Het functioneren van de verwarming
voldoende / goed 71% 74% 76%
slecht / onvoldoende 13% 9% 8%
niet onvoldoende, niet voldoende 15% 17% 14%
4 Het comfort van uw woning
voldoende / goed 66% 69% 76%
slecht / onvoldoende 12% 10% 7%
niet onvoldoende, niet voldoende  21% 20% 17%

Opvallende resultaten
Uit voorgaande cijfers komen een aantal opvallende resultaten
naar voren:
•   De resultaten in Moerdijk en Halderberge ontlopen elkaar 

weinig. Bij een aantal vragen heeft Dinteloord een hoger  
percentage dan de andere twee gemeenten. Dat betekent 
dat de respondenten in Dinteloord de woningen iets beter 
ervaren. Het aantal respondenten in Dinteloord ligt lager dan 
in de andere gemeenten. Dit verschil in respondenten, heeft 
ook invloed het percentage.

•   De antwoorden op vraag 5 zijn interessant: waar bij de andere 
zeven vragen de percentages voor Voldoende/ goed hoger zijn 
dan die voor Slecht / onvoldoende, liggen die percentages bij 
de vraag over de onderhoudstoestand van de berging/schuur 
dichter bij elkaar. Dit lijkt voor Woonkwartier een aanleiding 
om de staat van de bergingen te onderzoeken.  

Moerdijk Halderberge Dinteloord 
Heeft u last van vocht in uw woning? 

35% wel, 63% niet 26% wel, 69% niet 29% wel, 64% niet
Heeft u last van tocht in uw woning?

54% wel, 43% niet 53% wel, 43% niet 59% wel, 41% niet
Heeft u last van schimmel in uw woning?

26% wel, 70% niet 25% wel, 72% niet 22% wel, 78% niet

Moerdijk Halderberge Dinteloord 
Heeft u last van kou in uw woning?

48% wel, 48% niet 50% wel, 47% niet 47% wel, 51% niet
Heeft u problemen met de ventilatie in uw woning?

26% wel, 66% niet 22% wel, 75% niet 17% wel, 76% niet
Is er ergens in uw woning een lekkage?

8% wel, 86% niet 10% wel, 86% niet 3% wel, 93% niet

Met name de cijfers over tocht en schimmel vragen aandacht. 
In Moerdijk geeft 35% van de respondenten aan last te hebben 
van vocht in de woning. We willen bewoners graag verwijzen 
naar alle manieren om vocht in de woning te voorkomen op de 
website van Woonkwartier. Er zijn ook brochures beschikbaar. 
Het percentage dat klaagt over tocht is ruim boven de helft. 
Een kwart van de respondenten heeft last van schimmel in de 
woning. Deze uitslag moet voor Woonkwartier een reden zijn 
om snel actie te ondernemen. 

Onderstaand de uitslag over kou, ventilatie en lekkages in de 
woningen.

Moerdijk Halderberge Dinteloord 
Ja, de klacht is in behandeling genomen

42% 39% 22%
Nee, de klacht is niet in behandeling genomen

44% 44% 25%

Moerdijk Halderberge Dinteloord 
De klacht is naar tevredenheid afgehandeld.

9% 11% 0%
De klacht is niet naar tevredenheid afgehandeld.

43% 42% 40%
De klacht moet nog afgehandeld worden

43% 42% 40%

51% van de respondenten uit de gemeente Moerdijk, 44% uit 
Halderberge en 52% uit Dinteloord heeft de klacht over het  
onderhoud aan de woning aan Woonkwartier gemeld.  
Vervolgens is aan deze groep respondenten de vraag gesteld of 
Woonkwartier de klacht in behandeling heeft genomen.  

Aan de groep respondenten die aangaf dat de klacht in  
behandeling is genomen, is de vraag gesteld wat de stand van 
zaken is van de klacht die ze hebben gemeld.

Een greep uit de antwoorden van de huurders op de vraag wat 
hun mening is over hun woning over de volgende zaken:

Lees verder op de volgende pagina...

door René Visser
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Conclusies:
Zowel de warmte-isolatie als de energiezuinigheid scoort in 
alle drie de gemeenten bij minimaal 27% van de respondenten 
een slecht/onvoldoende. Als we kijken naar het functioneren 
van de verwarming en het comfort van de woning, dan lijkt het 
erop dat een meerderheid van de huurders tevreden is. Deze 
conclusies kunnen van invloed zijn geweest op de antwoorden 
op de vragen hebben te maken met duurzaamheid, woning-
verbetering en de prijs die de huurders hiervoor willen betalen.

Moerdijk Halderberge Dinteloord 

1  Denkt u dat uw woning comfortabeler wordt als de isolatie 
verbeterd wordt?

Zeker niet 1% 2% 2%

Waarschijnlijk niet 9% 7% 3%

Misschien 8% 9% 8%

Waarschijnlijk wel 24% 28% 27%

Zeker wel 33% 34% 36%

Weet niet 8% 9% 5%

Nvt, de woning is al 
heel goed geïsoleerd

17% 12% 19%

2   Denkt u dat uw stookkosten omlaag gaan als de woningisolatie
verbeterd wordt?

Zeker niet 2% 1% 2%

Waarschijnlijk niet 6% 5% 2%

Misschien 11% 8% 8%

Waarschijnlijk wel 22% 29% 29%

Zeker wel 37% 41% 37%

Weet niet 5% 6% 7%

Nvt, de woning is al 
heel goed geïsoleerd

17% 10% 15%

Moerdijk Halderberge Dinteloord

Mee eens Mee eens Mee eens

Energiebesparing belangrijk

95% 89% 87%

Interesse in energiebesparing

71% 61% 56%

Energiebesparing interesseert mij niet

10% 13% 13%

Info zonnepanelen

36% 31% 33%

Beter op energie letten

64% 65% 64%

Op de vraag of energiebesparing de huurder interesseert, geeft 
een ruime meerderheid (tussen 56-71%) van de respondenten aan 
hiervoor interesse te hebben. Bent u bereid een huurverhoging 
te betalen als de woning meer geïsoleerd wordt? 87% van de 
respondenten geeft aan geen huurverhoging te willen betalen 
voor energiebesparende maatregelen aan de woning. 

Voor het volledige rapport verwijs ik u naar onze website:  
https://www.hvfijnwonen.nl/

Kijken we naar de mate van energiebewustzijn van de huurders 
en daarmee ook naar hun behoefte aan woningverbetering, dan 
stellen we de volgende vragen. Op deze manier krijgen we een 
duidelijk beeld van uw wensen en meningen. Ook deze  
resultaten hebben we vertaald per gemeente, hoewel de  
resultaten elkaar weinig ontlopen.

Kort verslag 
Algemene ledenvergadering 6 mei
Opening
Voorzitter René Visser heet de ca. 30 
belangstellenden van harte welkom.  
René stelt de bestuursleden, afdelings-
functionarissen, de mede werkers van 
Woonkwartier en de Woonbond voor.
 
Aftreden/Aantreden
Diny Nuijten heeft bij het bestuur aan- 
gegeven dat zij met haar werkzaamheden 

voor de HV Fijn Wonen per 01-06-2019 
stopt. Zij bedankt de leden voor het 
vertrouwen. Ruud van den Boom, 
directeur-bestuurder van Woonkwartier, 
bedankt Diny voor haar inzet, kennis 
en samenwerking. Hij overhandigt 
aan Diny een boeket bloemen. Ook 
Elly Schepers stopt namens de afdeling 
Halderberge met haar werkzaam heden 
als afdelingsfunctionaris en wordt 

bedankt voor haar inzet in de afgelopen 
jaren. Cor de Klerck heeft een aantal 
maanden geleden contact opgenomen 
met het bestuur omdat hij zich in wil 
zetten voor de huurders.  
Cor stelt zich voor aan de leden (hierover 
leest u meer op bladzijde 1 en 2).  
De voorzitter vraagt de leden met de 
benoeming van Cor de Klerck in te stem- 
men. De leden staan unaniem achter zijn  

benoeming. De voorzitter vraagt aan de  
leden of er belangstelling is om het 
bestuur of de afdelingsfunctionaris te 
willen versterken. Daarop kwam die 
avond nog geen respons. 
 
Jaaroverzicht
Secretaris John Ettema geeft een korte 
terugblik over het jaar 2018. HV Fijn 
Wonen heeft een pittig jaar achter de 
rug met de fusiebesprekingen maar 
met een goed eindresultaat. Het motto 
is vooral niet achterom kijken, maar 
vooruit blikken.

Een goed contact met de huurder is 
noodzakelijk. Het bestuur wil de huurders 
betrekken in verschillende onderwerpen 
zoals het jaarlijkse huurbeleid, de 
prestatieafspraken, duurzaamheid,  
een goede leefomgeving en andere  
onderwerpen die voorbij komen.  
Zowel de bestuursleden als de 
afdelingsfunctionarissen hebben 
deelgenomen aan een Stap Vooruit, 
aangeboden door de Woonbond.  
De contacten met Woonkwartier zijn 
intensief en HV Fijn Wonen is kritisch 
op de dienstverlening (hierover leest u 
meer op bladzijde 8).

Het contact met Woonkwartier blijft 
intensief over onderwerpen die de 
huurder aangaat. 
 
Klachten
Om de klachtenprocedure goed te laten 
verlopen, heeft de secretaris dit nog 
eens goed uitgelegd.
1.    Meld uw klacht schriftelijk bij 

Woonkwartier
2.    Bent u ontevreden over de geboden 

oplossing? Dan heeft u tien 
werkdagen om uw klacht schriftelijk 
voor te leggen aan onze directeur. 

3.    Is er nog steeds geen passende 
oplossing voor uw klacht? Dan kunt 
u in het uiterste geval terecht bij de 
Regionale Geschillencommissie.  
Dit komt sporadisch voor.

 
Huishoudelijk Reglement
Het concept Huishoudelijk Reglement 
ligt ter inzage. In de pauze hebben de 
huurders de gelegenheid vragen te 
stellen over het reglement. De voorzitter 
heeft aan de leden instemming gevraagd  
over het Huishoudelijk Reglement. 
Het Huishoudelijk Reglement is na 
stemmen goedgekeurd. 
 
Enquête
De enquête die is gehouden onder de  
huurders werd vertaald door de voorzitter 
(hierover leest u meer op bladzijde 3).  
Na de vergadering werden veel vragen 
gesteld aan de medewerkers van 
Woonkwartier over de dienstverlening 
van Woonkwartier.
 
Woonbond/Woonkwartier
Walter Heijnen, bestuurslid, introduceert 
Jaap van Leeuwen (Woonbond), de man  
die voor de Woonbond de “energie-
transitie en aardgasvrij” leidt en ook 
aan de milieutafels in Den Haag heeft 
gezeten. Jaap geeft een uitgebreide kijk 
op de maatregelen die we wel of niet 
kunnen verwachten. Wat betekent dit 
voor de huurdersorganisatie?  

Blijven woningen betaalbaar, hoe is 
het met het wooncomfort, isolatie 
van de woning, warmtepomp, opslag 
zonnewarmte en routekaart naar  
CO2-neutraal, warmtevisie gemeente 
en besluitvorming gemeenteraad 
(2020). Het was een interessante uitleg.
 
Bianca Koster (Woonkwartier) geeft 
een presentatie “van Klimaatneutraal 
naar Betaalbaar wonen in 2050”.  
Zij geeft ons inzicht op welke manier 
je toch met veel kleine dingen energie 
kunt besparen. Er werd gesproken over  
het gebruik van de koelkast, vaatwasser, 
wasmachine, etc. Zijn deze zuinig in 
gebruik? Hebben ze een energielabel 
tussen A+++ en D? Stapt u jaarlijks 
over van energieleverancier. Hoe groen 
is groene stroom? 
 
Wat is duurzaamheid
Een ontwikkeling die voorziet in de 
behoefte van de huidige generatie, zonder  
daarmee het vermogen van toekomstige 
generaties om in hun eigen behoeften 
te voorzien in gevaar te brengen. 
Definitie van de VN-commissie 
Brundtland uit 1987
 
John Ettema
Secretaris

Vervolg artikel pagina 4
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HV Fijn Wonen Nieuwsbrief
HV Fijn Wonen wil 3 keer per jaar een digitale nieuwsbrief uitbrengen om u op de hoogte te houden van allerlei ontwikkelingen.  
Onderwerpen zijn de wettelijke verhoging, comfort, veiligheid en allerlei andere zaken die voor u als huurder belangrijk.  
Vanwege de Privacywet mogen we uw mailadres niet zonder uw toestemming gebruiken. Als u de nieuwsbrief digitaal wilt ontvangen,  
dan kunt u dat aangeven door een mailtje te sturen naar: info@hvfijnwonen.nl. Heeft u geen computer? Neem dan contact op met de  
ambtelijk secretaris via 06-463 198 18.

Informatie over WOZ Waarde

Inzicht krijgen
De bedoeling van dit gesprek was om 
inzicht te krijgen wat de WOZ betekent 
voor de huur die betaald moet worden 
en/of dat gecontroleerd kan worden.

Zoals doorgaans wel bekend is wordt de 
WOZ door de gemeente als belasting  
opgelegd aan de eigenaar van de  
woningen. Het gaat hierbij om het 
huurhuis waar u in woont. Woonkwartier 
berekent deze belasting gedeeltelijk 
door naar de huurder. Dat gebeurt niet 

rechtstreeks, maar via een door de 
overheid bepaalde berekening naar een 
puntensysteem.

De berekening van woningcorporaties
De berekening die de woningcorporaties 
gebruiken, geeft als resultaat een aantal 
punten die opgeteld worden bij het 
totaal aantal punten van het  
woningwaarderingsstelsel (WWS).
Uiteindelijk wordt de te betalen huur 
van uw huurwoningen bepaald aan de 
hand van het totaal aantal punten die 

de huurwoning heeft. Zo is voor iedere 
huurwoning de puntenberekening 
beschikbaar en op te vragen.  
Grofweg is de WOZ voor ongeveer 20% 
van invloed op de maximale huurprijs.

Gedegen en betrouwbaar
Uit het overleg met Woonkwartier en  
de overlegde en gecontroleerde  
berekeningen is gebleken dat de 
toegepaste methodiek voor de WOZ 
berekening en de hieruit voortkomende 
toeslag op uw huurwoning, gedegen en 
betrouwbaar tot stand is gekomen.
De HV heeft geen vermoedens dat er 
foutieve berekeningsgrondslagen zijn 
gebruikt. Uit het voornoemde overleg 
en toets wordt door de betrokken 
partijen unaniem onderschreven dat 
de vastgestelde WOZ-waarden  
aanvaardbaar zijn.

De verschillen in huurprijs voor de voor 
het oog gelijke woningen hebben niet 
alleen met de WOZ te maken maar ook 
met diverse gerief omstandigheden 
zoals een tweede toilet, dakkapel enz. 
Iedere huurder kan het geheel aan 
waardering opvragen bij Woonkwartier.

Renske Vreugdenhil 

Op 16 april heeft een overleg plaatsgevonden met vertegenwoordigers van de 
Huurdersvereniging en beleidsmedewerkers van Woonkwartier over het onderwerp 
WOZ (Wet Waardering Onroerende Zaken) en hoe zich dat vertaalt naar de huurders.

Wilt u ook meedenken
met HV Fijn Wonen?
Heeft u een beeld van het werk van uw woningcorporatie Woonkwartier? Wat zijn 
de uitgangspunten om voor een zo goed mogelijke huurprijs een woning te verhuren?

De huurdersvereniging denkt mee
De huurdersvereniging denkt met de 
corporatie mee over tal van onderwerpen. 
We moeten niet uit het oog verliezen 
dat de huurdersvereniging voor u als 
huurder opkomt. De huurdersvereniging 
is een organisatie die heel veel voor u 
kan en mag betekenen, maar zich ook 
moet houden aan diverse wetgeving. 

Jaarlijkse afspraken
Zo maakt de huurdersvereniging jaarlijks 
afspraken met Woonkwartier over 
uiteenlopende zaken. Allemaal zaken 
die u direct aangaan, zoals de jaarlijks 
huurverhoging, de servicekosten, de 
energiebesparingen etc. Het zijn tal 
van zeer boeiende zaken die we met 
enthousiasme oppakken.

Gesprekspartner met de gemeente
De vereniging is ook de gesprekspartner  
voor de prestatieafspraken met de 
gemeenten Halderberge, Moerdijk en 
Steenbergen over het woningbouw- 
programma. Zo staat de vereniging  
aan de voorzijde van de besluitvorming  
over het aantal woningen dat gebouwd  
gaat worden of welke woningen  
gerenoveerd of gesloopt moeten worden. 
Heel waardevol en interessant, waarbij 
de huurder zeker moet meepraten en 
beslissen. 

De meeste medehuurders kennen 
ons mogelijk niet
U zult begrijpen dat er tal van zaken zijn, 
waarvoor de vereniging nog steeds 

medehuurders zoekt die zich hiervoor 
willen en kunnen inzetten. Er is op dit 
moment meer werk dan dat er actieve 
leden in de vereniging zijn. Maar dat 
gaat nu hopelijk veranderen!

Eigenlijk is het bijzonder dat we in de 
vereniging ca. 9000 huurders hebben 
waar de huurdersvereniging voor  
opkomt en maar een handjevol het leuke 
werk mag doen. Anderzijds ook weer 
wel begrijpelijk, omdat mogelijk de 
meeste medehuurders niet eens weten 
dat we als vereniging bestaan. 

Genoeg mogelijkheden om iets te doen
De huurdersvereniging plaatst regelmatig 
een oproep in HV Fijn Wonen nieuws 
of u mee wilt doen. Dat kan in een kort 
project, maar ook als ondersteuning in 
een werkgroep. Er zijn genoeg mogelijk- 

heden om korter of langer voor de  
vereniging iets te doen. U kunt uw  
belangstelling tonen door dat via  
onderstaand adres aan te geven of op 
te vragen. De huurdersvereniging is ook 
op zoek naar meer contactmomenten 
met u als huurder. Als u voor ons een 
tip heeft om dat te realiseren, dan horen 
we graag uw idee hiervoor.

Neem contact met ons op!
Wilt u meer informatie of  

meedenken? Bel dan naar het  
volgende telefoonnummer:  

06-463 198 18.  
Mailen kan natuurlijk ook naar  

info@hvfijnwonen.nl. U kunt ook  
onderstaand formulier invullen,  

in een envelop doen en opsturen naar 
antwoordnummer 5456 (een post-

zegel is niet nodig). De postcode en 
plaatsnaam is 4761 ZC  Zevenbergen.

Neem contact met mij op
Naam:  

Adres:

E-mail:

Telefoonnummer:

     Ik wil graag iets doen voor de Huurdersvereniging.

     Ik heb interesse om in een werkgroep iets te doen.

     Houd me op de hoogte van het nieuws van uw vereniging.

     Ik heb belangstelling om aan een digitaal panel mee te doen.


