VOOR HUURDERS, DOOR HUURDERS!
Deze pagina is volledig geschreven door de bestuursleden van
Stichting Huurdersvertegenwoordiging Woonbedrijf. Momenteel
bestaat HvW uit acht enthousiaste vrijwilligers in een diverse
samenstelling met verschillende interessegebieden en vakkennis.
Heb je vragen over huren, of heb je een goede suggestie waar
huurders baat bij hebben? Wij zijn telefonisch en per mail te
bereiken, we publiceren regelmatig drukwerk en via onze website
kun je allerlei informatie vinden op het gebied van wonen.
We horen graag van jullie, HUURDERS van Woonbedrijf!

HUURDERSBIJEENKOMST GOED VERLOPEN

MISSIE, VISIE EN STRATEGIE

Met slechts acht vrijwilligers op een woningbestand van meer dan
30.000 huizen is het moeilijk in te schatten of wij écht de belangen
van ALLE huurders behartigen. Daarom besloten we dit jaar alle
Huurders van Woonbedrijf uit te nodigen voor een gezellig
Brabants onderonsje. Ruim zeventig huurders kwamen op deze
bijeenkomst af en konden in gesprek treden met de bestuursleden
en met andere huurders. Ook waren er een aantal afgevaardigden
van Woonbedrijf aanwezig en de Woonbond gaf praktische
informatie. Onze indruk was positief. Er werden vragen
beantwoord, contacten gelegd en we kregen goede suggesties. We
hopen de komende tijd vaker bijeenkomsten te organiseren en
meer huurders te betrekken bij de Huurdersvertegenwoordiging.

Elk jaar schrijven we een Missie, Visie en Strategie waarin we de
belangrijkste aandachtspunten kort en duidelijk omschrijven. We
kijken daarbij naar het verleden, het heden en de toekomst.
Hieronder geven we vast een kort overzicht. Lees de complete
“MVS” op onze website.

Want samen hebben we invloed, en samen zorgen we ervoor dat
we kunnen genieten van een goede woning tegen een eerlijke
huurprijs.

0% HUURVERHOGING!
Dit jaar hebben de Huurders van Woonbedrijf iets te vieren. In
2015 komt er GEEN huurverhoging. En dat is bijzonder. In heel
Nederland zijn de ogen op ons gericht omdat wij als
Huurdersvertegenwoordiging er in zijn geslaagd Woonbedrijf de
huur voor één jaar te laten bevriezen. Hoe is dit eigenlijk tot stand
gekomen?
Op 10 februari jl. stuurde de Huurdersvertegenwoordiging een
brief aan Woonbedrijf. Wij constateerden dat steeds meer huurders
op of onder de armoedegrens komen. Dat is een zorgwekkende
ontwikkeling. Daarnaast waren we van mening dat de financiële
positie van Woonbedrijf zo goed is dat ze best een jaar de huur
mogen bevriezen. De inflatie is dit jaar immers ook laag.
Woonbedrijf nam de wens van haar huurders gelukkig serieus. Na
een aantal ingewikkelde berekeningen kwamen ze tot de conclusie
dat ze dit jaar het verlies willen dragen.

Deze afspraken zijn gemaakt:
✔

Het geldt voor ALLE woningen van Woonbedrijf;

OOK die in de geliberaliseerde sector.
✔

De afspraak geldt voor de periode
van 1 juli 2015 tot 1 juli 2016.

✔

Er wordt NIET extra bezuinigd op
projecten, onderhoud of dienstverlening.

✔

De Huurdersvertegenwoordiging denkt mee hoe het
betaalgedrag van de huurders verbeterd kan worden.
Meer weten? Bezoek www.hvwoonbedrijf.nl

Wie zijn we en wat doen we?

Wij behartigen de belangen van alle (toekomstige) HUURDERS
van Woonbedrijf. Ongeveer tien keer per jaar overleggen we met
vertegenwoordigers van Woonbedrijf. Daarnaast spreken we ook
tussentijds veel met personeel van Woonbedrijf inclusief de
directie. We overleggen we ook met de Raad van Commissarissen,
het gemeentebestuur, de Woonbond en andere betrokken partijen.
We onderhouden contact met diverse media en we gaan indien
nodig gesprekken aan met politici, maar we zijn politiek
onafhankelijk. Natuurlijk spreken we ook graag met wijk- en
buurtcommissies en met huurders, onze acties komen voort uit
jouw ervaringen en behoeftes.

Waar gaan wij dit jaar voor ?

Bestuurslid Frans Koller in gesprek met enkele huurders

Wij willen alle Huurders van Woonbedrijf een stem geven in deze
moeilijke tijden. We moeten daarbij rekening houden met de
overheid, het gemeentebestuur, de woningcorporatie en vooral met
de huurders natuurlijk. We moeten garanderen dat huurwoningen
betaalbaar blijven, zowel sociale huurwoningen als woningen
boven de liberalisatiegrens.
We brengen de huurontwikkelingen in kaart en volgen kritisch het
Koersplan van Woonbedrijf. We moeten zorgen dat het onderhoud
op peil blijft en de servicekosten zo laag mogelijk blijven. En we
vinden het heel belangrijk dat de huurders en de verhuurder
duidelijk en direct contact met elkaar hebben.

NIEUWE BESTUURSLEDEN GEZOCHT!
Huurders van Woonbedrijf is op zoek naar nieuwe bestuursleden.
Als jij woont in een huis van Woonbedrijf en je hebt interesse om
deel uit te maken van ons bestuur willen we je graag uitnodigen
voor een vrijblijvende kennismaking. Onze Stichting behartigt de
belangen van ALLE (toekomstige) huurders van Woonbedrijf. Wij
houden Woonbedrijf scherp en zorgen ervoor dat ze de diensten
bieden waar de huurders écht behoefte aan hebben. Bestuurslid
zijn is een vrijwilligersklus, jij bepaalt zelf je beschikbare tijd. Of
je nu werkt of met pensioen bent, alles weet van huizen of
misschien een heel specifiek interessegebied hebt, je bent welkom
om ons team te versterken. We bieden ook cursussen en
workshops aan voor onze bestuursleden.
Wil jij inspraak als huurder? Wil jij opkomen voor de belangen
van jouw buren? Ben jij de versterking waar wij naar op zoek
zijn? Neem dan contact met ons op!

Stichting Huurdersvertegenwoordiging Woonbedrijf
Postadres: Hemelrijken 171 – 5612 WN Eindhoven
Telefoon: 040 2364031 – Mail: info@hvwoonbedrijf.nl
Website: www.hvwoonbedrijf.nl

