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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

EXTRA NIEUWSBRIEF
23 februari 2022
nummer 1
Mocht u geïnteresseerde huurders binnen uw familie- of kennissenkring weten, maak deze dan
attent op onze Nieuwsbrief.

Waarom deze extra nieuwsbrief
Het lijkt wel of er gemeenteraadsverkiezingen aankomen, de
beloftes vliegen je weer om de oren. onderstaand artikel heeft
23 februari in weekblad Het Kompas HardinxveldGiessendam gestaan. Misschien is het u ontgaan, daarom
sturen wij u deze via deze extra nieuwsbrief. We zouden het
zeer op prijs stellen als u de Enquête wil invullen. Velen
hebben al de Enquête ingevuld. de uitslag zal rond 12 maart
bekend worden gemaakt in een extra nieuwsbrief en op op onze website..

HUURDERSRAADSPRAAT
GROTE BEZORGHEID OVER DE SOCIALE
HUURSECTOR IN
HARDINXVELD-GIESSENDAM
Langzaam maar zeker nadert de datum 16 maart 2022. De
dag dat er weer gemeenteraadsverkiezingen gaan
plaatsvinden, ook in Hardinxveld-Giessendam.
De inhoud van de partijprogramma’s zijn inmiddels
grotendeels bekend en ook wordt er uiteraard weer met
allerlei slogans gestrooid over hoe goed iedere partij het wel gedaan heeft de afgelopen 4 jaar
en hoe men het de komende 4 jaar ook weer zal gaan doen in het belang van de bevolking.
Wat dan steeds bij iedere partij weer terugkomt is de slogan “wij zijn er voor alle bewoners”
Klinkt uiteraard erg goed en betrokken, maar de werkelijkheid is in Hardinxveld-Giessendam
echter wel anders.
Want er is namelijk een grote bevolkingsgroep die door besluiten van het College van
Burgemeester en Wethouders en de meerderheid van de Gemeenteraad de komende 10 jaar
bewust buitenspel is en wordt gezet, te weten de bewoners die in de huisvesting
afhankelijk zijn van een huurwoning in de sociale sector.
Door ondoordachte besluiten uit het verleden, waarbij de
focus alleen op koopwoningen is gericht, met een maximale
grondopbrengst voor de gemeente, gaan we in HardinxveldGiessendam een lange periode tegemoet, waarbij deze groep
woningzoekenden zal moeten uitwijken naar elders buiten de
gemeente Hardinxveld-Giessendam.
Voor dit besluit verwijzen wij naar het “Meerjarenprogramma
Grondzaken 2020” d.d. 14 juli 2020, waarin over het
grondbeleid duidelijk is aangegeven dat nota bene al in 2015
is besloten geen actief grondbeleid meer te voeren, maar dit over te laten aan de marktpartijen,
hier onder valt dus ook alle uit te geven gemeentelijke grond, waaronder ook de woningbouw in
het plangebied Het Oog. Ook is om reden van het doorsluizen van de grond naar de
marktpartijen zonder voorwaarden, ook omstreeks dezelfde periode de 30%-eis voor sociale
huurwoningen afgeschaft.
Geen duidelijke antwoord
In de gemeenteraadsvergadering van 16 september 2021
hebben wij het College van B & W opheldering gevraagd en
dezelfde vragen zijn ook aan alle partijen uit de
Gemeenteraad gesteld.
Tot op heden krijgen wij daar, noch van het College, noch van
de politieke partijen een duidelijk antwoord op en wordt de
werkelijk problematiek bewust en krampachtig omzeild en
genegeerd. De doofpot mag dus niet open en de hoog
geroemde “transparantie” wordt maar even omzeild.
Doordat er vanuit de gemeente alles aan wordt gedaan om
nieuwbouw voor de sociale huursector te blokkeren en te
frustreren, heeft het dan ook voor de Huurdersraad
Hardinxveld-Giessendam geen enkele zin een tripartiete
prestatieovereenkomst 2022 te tekenen, doordat één van de 3
partijen weigert om mee te werken om maar enigszins mee te denken aan een oplossing.
Wij, als Stichting Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam pleiten er sterk voor dat dit scenario
zich niet kan en mag gaan voordoen en roepen alle stemgerechtigde inwoners er toe op,
ongeacht welke partij men kiest, hiervoor de politieke partijen aan te spreken omdat hier een
grote sociale verantwoordelijkheid ligt voor de nieuwe gemeenteraad en College van B & W in
Hardinxveld-Giessendam ten opzichte van een grote groep bewoners.

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

AGENDA
Algemene
Huurdersvergadering
28 april 2022
Heb je vragen, dan kun je deze aan ons
melden, zodat we ons daarop kunnen
voorbereiden. vragen worden dan
behandeld tijdens
agendapunt "rondvraag".
Je kunt je nu al aanmeden op
ahv@huurdersraad.com
Heb je iets anders te melden.
Laat het ons weten via de bekende
e-mailadressen.

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 kunt kopij via email.
Stuur uw bijdrage naar
info.huurdersraad@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.
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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.

