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Beste {{voornaam}} {{achternaam}}
Wat fijn dat je je nog steeds interesseert voor onze nieuwsbrief. We hopen dat je er wat mee
kunt, of er juist door wordt geïnformeerd met de inhoud van deze nieuwsbrief.
Met genoegen mailen wij je de Nieuwsbrief van Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam

8 februari 2022 Nummer 16 jaargang 3
Mocht u geïnteresseerde huurders binnen uw familie- of kennissenkring weten, maak deze dan
attent op onze Nieuwsbrief.

Enquête "Wonen" verkiezingen gemeenteraad
Hardinxveld-Giessendam 2022
Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam is een onafhankelijke
huurdersvertegenwoordiger voor de huurders van Fien Wonen
en in het bijzonder voor de huurwoningen in HardinxveldGiessendam en ook de zelfstandige gesprekspartner met de
gemeente.
De gemeente Hardinxveld-Giessendam houdt 16 maart 2022 haar verkiezingen voor de
gemeenteraad. Daarvoor heeft iedere partij een verkiezingsprogramma gemaakt waarin zij hun
plannen presenteren voor de komende jaren.
Wij hebben daarvoor een informatiepagina gemaakt waarin we de verkiezingsprogramma's van
de partijen hebben bekeken over het onderwerp “wonen“:
Lees hier de partij standpunten
Het is handig dat je eerst deze pagina bezoekt voordat je onze onderstaande vragen
beantwoord.
De huurdersraad wil graag jouw mening vernemen zodat wij
de juiste adviezen kunnen geven. Met deze anonieme
enquête willen wij graag van je vernemen wat je belangrijk
vindt. Dit is echte huurdersparticipatie. We hopen dat je even
de tijd neemt en de vragen wilt beantwoorden. Dan kunnen wij
als huurdersorganisaties beter voor jouw belangen opkomen.
Jouw gegevens worden nergens gedeeld en aan niemand
buiten Stichting Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam ter beschikking gesteld.
Alvast bedankt voor je medewerking!!
Klik hier voor de Enquête
met de QR-code ga je naar onze website
De vragen zijn mede opgesteld door de Woonbond en zijn verdeeld
in een aantal blokken:
- Algemene informatie
- Beschikbaarheid
- Doorstroming
- Betaalbaarheid
- Kwaliteit & verduurzaming
- Wonen met zorg
- Leefbaarheid

We doen het voor de Huurder
Eigenlijk best wel raar.
Weet u dat Fien Wonen ongeveer 2300 huurwoningen in Hardinxveld-Giessendam heeft? Als er
dan gemiddeld twee bewoners op het adres wonen zijn dat 4600 huurders. Het bestuur van de
Huurdersraad nu 4 bestuursleden heeft, dan is dat niet in verhouding tot het aantal huurders.
Dan lijkt het of er alleen maar tevreden huurders zijn. Dat is natuurlijk hartstikke mooi. De
huurder van Fien Wonen weet de bestuursleden van de Huurdersraad steeds beter te vinden.
Regelmatig wordt een bestuurder gevraagd om te helpen bij een probleem of onderwerp. De
meeste vragen en opmerkingen die we krijgen gaan over communicatie. Soms worden we zelfs
gevraagd om bij oplevering van de nieuwe woning te zijn. Toch wonen de meeste huurders naar
hun zin. Ook dit jaar gaan we weer voor jou ons best doen, want we doen het voor de huurder.

Alle bee(s)tjes helpen
Het voorjaar komt er weer aan, een hoop mensen krijgen dan
de kriebels om hun huis, tuin of wat dan ook te gaan
opknappen, opruimen of een ander interieur aan te schaffen.
Geef het een tweede leven. let eens op wat je er mee doet,
niet zomaar alles in de container of naar het afvalbrengstation
(ABS) afvoeren. Vaak verdienen de oude spullen die een
tweede leven, bijvoorbeeld tafels, stoelen en kastjes je zou er
een ander een groot plezier mee kunnen doen. Ook afgeven
bij Kringloop De Cirkel is een goede mogelijkheid.
Zo kun je ook, als u planten uit uw tuin niet meer leuk vindt omdat je wat anders wil. Vraag dan
eens aan een buur of aan een andere tuinliefhebber of ze deze willen hebben.

Leden Klankbordgroep
Waar zijn wij trots op. De huurdersraad leert steeds meer
huurders kennen door als huurdersraad vertegenwoordiger
aanwezig te zijn bij een bijeenkomst van diverse klankbordgroepen. Een klankbordgroep zijn,
huurders (vrijwillig aangemeld) uit een complex of straat. Zij praten mee over plannen
betreffende de werkzaamheden van het complex. Voor klankbordgroep Boorstraat e.o.worden
de nog lopende zaken opgelost en afgerond. Nu worden de plannen voor de Frederiksstraat,
Sluisweg en Prinses Marijkestraat e.o. besproken. De woningen worden weer
toekomstbestendig gemaakt. Meer over de voortgang van wijken en of straten die worden
aangepakt leest u binnenkort op onze website.

---------------Wat is HUIS3---------------Huis3 is een keet in Hardinxveld-Giessendam waar 3 mensen
één week in verblijven om zoveel mogelijk geld op te halen
voor KWF.
Vanuit Huis3 worden er activiteiten georganiseerd voor jong
en oud. Denk bijvoorbeeld aan ochtendgymnastiek, bingo en
een high tea. Ook gaan wij diverse uitdagingen aan, dit kan
sportief zijn, maar ook mentaal. De uitdagingen mogen jullie
zelf insturen. Wij hopen iedereen ook uit te dagen, door zelf een actie te starten.
LEES MEER OP DE WEBSITE van HUIS3
Met de slogan “Heel Hardinxveld Helpt” hopen wij dat heel veel mensen in actie gaan komen.
En uiteraard is er niks mis met de slogan “Heel Holland Helpt”!!!
Wil je meehelpen of meer weten over Huis3,
Vraag het ons gerust als je ons tegenkomt of e-mail huis3KWF@hotmail.com

28 april 2022

Algemene
Huurdersvergadering

VERGADERING
BESTUUR
HUURDERSRAAD

Heb je vragen, dan kun je deze schriftelijk aan
ons melden, zodat we ons daarop kunnen
voorbereiden. vragen worden dan behandeld
tijdens agendapunt "rondvraag".
Heb je vragen of wil je iets anders melden. Laat
het ons weten via de bekende e-mailadressen.

Volgende reguliere
bestuursvergadering.
donderdag 31 maart 2022,
aanvang 19.30 uur. Inloop
19.15 uur
De vergaderingen worden
gehouden in de recreatiezaal
van de Vijverhof, Van
Leijdenstraat, HardinxveldGiessendam.
U kunt deze vergaderingen
bijwonen.
Meld je aan via e-mail.
info.huurdersraad@gmail.com

Foto's van Lezers

Meiden van de Buurt

Soms zie je ineens die mooie
belichting.
De watertoren in
de Nederlandse plaats BovenHardinxveld werd gebouwd
in 1923 in een typische
interbellum-bouwstijl die
invloeden vertoont van de
architectuur van het Nieuwe
Bouwen, maar vanwege de
zware kap ook verwant is aan
de Amsterdamse School. De
werkzaamheden werden
uitgevoerd door bouwbedrijf
de N.V. Algemeene Beton
Compagnie uit Den Haag.
De watertoren heeft een hoogte
van 42,90 meter en een
betonnen vlakbodemreservoir
van 215 m³. De toren heeft de
status rijksmonument en is
ingeschreven onder 512954 in
het monumentenregister.
Tekst Wikipedia
Heeft u ook een foto, stuur deze
naar de reactie. e-mail
info.huurdersraad@gmail.com

Deze advertentie is gratis, wij steunen de lokale
winkelier in deze Coronatijd, de Huurdersraad
geeft lokale winkeliers de gelegenheid om voor
hun bedrijf gratis reclame te maken. Gratis is ook
echt gratis. De onderstaande cadeauwinkel
"Meiden van de Buurt" is te vinden aan de
winkelpromenade de Buurt in Boven-Hardinxveld.
Volg ons via Facebook

Volg de meiden via
Facebook
Wordt jij onze nieuwe
collega-bestuurslid
De Huurdersraad is een
gevarieerde club mensen, met
een grote interesse voor alles
wat de huurder aangaat. Het is
voor de huidige en voor
toekomstige bestuurders een interessante
bezigheid.

We doen het voor de huurder.
Dus als je interesse hebt meld je aan, de
komende tijd bespreken we o.a. de jaarlijkse
huurverhoging, Z.A.V (Zelf aangebrachte
voorzieningen), nieuwe woonvormen, armoede en
overlast.
Nieuwsgierig geworden, neem dan contact op via
ons e-mailadres. Dus meld je aan, dan krijg je een
uitnodiging voor een kennismakingsgesprek.
Aanmelden via info.huurdersraad@gmail.com

Privacy
Informatie
(AVG)
Wij delen geen
gegevens met anderen.
Het enige wat Stichting Huurdersraad
Hardinxveld-Giessendam van de
individuele huurder van Fien Wonen te
zien krijgt is uw e-mailadres, naam en of
u huurder bent van Fien Wonen.
Stichting Huurdersraad HardinxveldGiessendam krijgt geregeld van
Huurders van Fien Wonen vragen over
zeer uiteenlopende zaken, en ook deze
worden niet gedeeld maar wel
besproken.
Lees meer op onze website.

Vraag het de Huurdersraad
Heeft u vragen, en wilt u op de hoogte
worden gehouden, stuur dan uw vraag
via een email naar
info.huurdersraad@gmail.com
Voor meer informatie kunt ook onze
website bezoeken.

Blijf op de hoogte door onze Nieuwsbrief
Deze nieuwsbrief is een uitgave van
Stichting Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam
Nieuws van en voor de huurder
Heeft u zelf iets wat in de nieuwsbrief kan, stuur dan uw kopij via email.
huurdersraad.post@gmail.com
Aanmelden voor de nieuwsbrief kan op,
nieuwsbrief@huurdersraad.com
maar ook via onze website
www.huurdersraad.com

Samenkomen is een begin - Samen blijven is vooruitgang Samenwerken is succes.

Facebook

Twitter

Website

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u nieuwsbrief@huurdersraad.com toe aan uw adresboek.

